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 LEIA AGORA

 Há muito tempo que o secretário da 
Saúde Pública do RN, Cipriano Maia, 
deveria ter sido exonerado. 

PÁGINA 3

TULIO
LEMOS

  Não é boa a presença do ex-ministro 
Sérgio Moro para a saúde política de 
Bolsonaro nas eleições de 2022.

PÁGINA 2

MARCELO
HOLLANDA

  O homem que organizou o Sistema 
Prisional do RN, Mauro Albuquerque, 
fi nalmente aderiu às redes sociais. 

PÁGINA 15

SIMONE
SILVA

  Alecrim tem candidato a  presidente: 
advogado Luiz Henrique, que trabalha 
para o clube desde 2010. 

 Secretaria de Segurança deve manter 
fi scalização permanente no caminho 
até o Aeroporto Aluízio Alves.

PÁGINA 16 PÁGINA 8

PEDRO
NETO

LUIZ
ALMIR

ECONOMIA. 8 |   Ao longo do ano, exporta-
ções potiguares já atingiram o patamar de 
US$ 375,8 milhões, enquanto as importa-
ções somaram, entre janeiro e outubro de 
2021, um total de US$ 263,8 milhões. Saldo 
acumulado chega US$ 112 milhões.

Sebrae mostra que 
petróleo e melão são 
líderes na exportação 
do Rio Grande do Norte

Nelter Queiroz quer 
demissão de Cipriano: 
“Não tem competência 
e nem coração”
POLÍTICA. 3 |  Deputado estadual Nelter Queiroz (MDB) sugere à governadora 
Fátima Bezerra que, se quiser resolver a crise enfrentada atualmente na 
saúde pública do Estado, deve demitir o secretário Cipriano Maia, que está à 
frente da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap)

ESPORTES. 16 |  Ana Marcela Cunha, Rayssa Leal, Rebeca Andrade, Hebert 
Conceição, Isaquias Queiroz e  o potiguar Ítalo Ferreira (FOTO) são os 
atletas que estão na lista elaborada pelo Comitê Olímpico Brasileiro.
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Brasil Olímpico: Ítalo concorre ao 
prêmio de melhor atleta do ano

Solidariedade: maioria 
prefere Fábio Faria

Últimas da Política

Cafezinho bem Liberal

O  coeso Solidariedade, no Rio 
Grande do Norte, está “racha-
do” para o Senado. PÁGINA. 6

Deputado federal João Maia tomou 
café, em Brasília, com os deputados 
George Soares e Kleber Rodrigues. 
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Muitos anos atrás, numa me-
sa de pôquer, um ex-depu-
tado que caiu em desgraça 

com a chegada dos militares ao po-
der em 64 negociou sua volta ao jogo.

É claro que o nome dele não será 
declinado, até em respeito a sua me-
mória.

Entre uma mão e outra, ele ne-
gociou a importação de um produto 
químico da União Soviética nas bar-
bas do governo anticomunista em 
plena vigência da guerra fria e, logo 
depois, o emprego de alto executivo 
de um banco que não queria contra-
tá-lo por ele ser “caro demais”.

“Só que eu não quero ganhar 
nada, só quero o cargo!”, disse ele 
e assim foi feito. Uma vez no andar 
da presidência da instituição � nan-
ceira, ele atuou na sua venda para 
outro grupo e ganhou uma pequena 
fortuna com isso. E, é claro, assumiu 
um cargo de verdade, com salário no 
� nal do mês.

Anos depois, fundou uma empre-
sa que se deu muito bem no mercado 
e terminou a vida escrevendo um 
livro atrás do outro sobre assuntos 
diversos da história republicana.

Essa história real, mas não úni-
ca, revela um pouco de como certas 
pessoas com in� uência se levantam 
de quedas, usando o seu trânsito e 
inteligência como moedas de troca.

Bem, isto não é mais preciso nos 
tempos atuais. Basta ser um puxa sa-
co da pior qualidade e comungar de 
tudo que um dia odiou para se man-
ter no jogo, sem que para isso haja 
qualquer brilhantismo ou estratégia.

A história contada acima aconte-

ceu nos anos de 1960 quando a luta 
contra o comunismo fez muita gente 
não só no Brasil, mas em outros paí-
ses, reconstruir a própria história. A 
diferença aqui é que o nosso jogador 
não precisou se retirar para o exílio 
para conseguir isso.  

Fernando Henrique Cardoso foi 
para o exílio e chegou à presidente 
da República, estabelecendo um pro-
cesso de reconciliação com muita 
gente que apoiou a ditadura militar. 
Fez isso com civilidade e ajudou a 
mudar os destinos do Brasil.

Casos semelhantes houve outros, 
mas este de FHC ilustra bem como 
se negocia nas adversidades quando 
ainda há uma democracia  para ne-
gociar.

No caso do homem do início do 
texto, ele se levantou durante a pró-
pria ditadura que o cassou, refez a 
fortuna, tomando uísque, jogando 
pôquer e fazendo política no melhor 
nível da sua inteligência.

O problema hoje é que, se ele 
fosse vivo, não seria tão fácil. Esse 
nosso personagem teria que aturar 
a mediocridade de gente que se 
vale de uma pandemia para enri-
quecer e só faz bem na vida puxar 
o saco. ajudar amigos e reverberar 
barbaridades para se manter na 
crista da onda.

Mesmo na época dos militares 
havia algumas presenças inteligentes 
no governo da ditadura que gostava 
de brincar de democracia. O proble-
ma hoje é que mesmo olhando de bi-
nóculo, em plena democracia, não se 
vê nada além de truculência e muita, 
mas muita ambição.

Quando a degradação é completa

Engulho legítimo
O que mais engulha o estôma-

go vendo essa situação é que isso 
foi uma espécie de salvo conduto 
para as trapalhadas, a imprevi-
dência e a incompetência.

Hoje, ministros vêm publica-
mente anunciar que estão estu-
dando medidas que, todo mundo 
sabe, não irão prosperar.

Porque ninguém se preparou 
para isso. Não houve reuniões, 
nem entendimentos e muito me-
nos consensos.  Não há nada.

Projeto não há
Não é exagero algum dizer que 

não há um governo, há espasmos, 
contrações. Uma � atulência que 
incomoda, com efeitos mal chei-
rosos, mas que não passa porque 
algum inteligente fechou a janela 
antes de sair.

São ações que não se concate-
nam, pequenas e grandes surpre-
sas detonadas todas as manhãs, 
ou antes, na hora de dormir. Não 
são anúncios, são puns.

Vácuo
Com isso, há uma falta ab-

soluta do que se debater e as mí-
dias não têm o que repercutir. Só 
encrenca, treta, coisa de internet. 
Quem se dá ao trabalho de acom-
panhar o noticiário no detalhe já 
percebeu que os comentários são 
repetitivos. Enquanto o mundo 
acorda da pandemia, o Brasil se-
gue dormindo no sono eterno.

Pedra no sapato
Não é boa a presença do ex-

-ministro Sérgio Moro para a saú-
de política de Jair Bolsonaro nas 
eleições do ano que vem. Além 
de não roubar votos na esquerda, 
centro esquerda e dos liberais, o 
ex-juiz só belisca votos da direita, 
centro-direita e da extrema direi-
ta. Logo, só tira votos de Bolsona-
ro, cujas pesquisas indicam uma 
queda vertiginosa nos últimos 
dois meses. Isso, sem dizer que 
atrapalha também a chamada ter-
ceira via que ainda não decolou e 
ainda está longe disso.

REPRODUÇÃO
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MARCELO HOLLANDA

As questões que envolvem as 
Áreas Especiais de Interesse 
Social (AEIS) dentro da revi-

são do Plano Diretor de Natal (PDN) 
foram alvo do debate realizado pela 
Comissão dos Direitos Humanos, 
Proteção das Mulheres, dos Idosos, 
Trabalho e Igualdade da Câmara 
Municipal de Natal nesta quinta-
-feira (11).  A audiência contou com 
representantes do Fórum de Direito 
à Cidade, Ministério Público e mo-
vimentos sociais das comunidades, 
além dos vereadores.

“Tivemos dois momentos, 
sendo o primeiro para análise dos 
pareceres dos projetos e o segundo 
para ouvir o Ministério Público e o 
Fórum de Direito à cidade para que 
a gente avalie como essas áreas pre-
cisam de apoio e garantias, diante 
da situação de vulnerabilidade das 
famílias que vivem lá. O Plano Di-
retor precisa ser atualizado, mas 
com a garantia de direitos”, disse a 
presidente da comissão, vereadora 
Divaneide Basílio (PT).

O PDN prevê que essas áreas 
continuam sendo reconhecidas 
como prioritárias para a promo-
ção da regularização urbanística 
e fundiária dos assentamentos 
habitacionais de baixa renda e ao 
desenvolvimento de programas ha-
bitacionais de interesse social nas 
áreas não edi� cadas, não utilizadas 
ou subutilizadas, estando sujeitas 
a critérios especiais de edi� cação, 
parcelamento e uso.

A professora Dulce Bentes, cola-
boradora do Fórum de Direito à Ci-
dade, sugeriu maior atenção quan-
to à supressão de trechos das AEIS. 
“Todas as propostas para as AEIS 
são pontuais e ignoram o conjunto 
e uma análise mais aprofundada 
da maioria que ali convive e ainda 
limita a participação democrática 
na regulamentação dessas áreas. 
Excluir trechos sem diagnóstico, 
fundamentação e discussão, é arbi-
trário. Todas as medidas que ana-
lisamos são descontextualizadas 
e não encontram fundamento no 
conjunto e na trajetória do acumu-

lado de direitos”, disse ela.
De acordo com levantamento 

apresentado pela promotora da ci-
dadania justiça do Ministério Públi-
co Estadual, , Danielle Veras, 2.900 
pessoas poderão ser atingidas pela 
exclusão de trechos das AEIS. Ela 
pontuou que exclusão de trechos 
das AEIS têm justi� cativa baseada 
apenas em fotos do padrão cons-
trutivo. “Não é isso que de� ne uma 
AEIS, mas sim a vulnerabilidade 
social, até porque se vê que esse pa-
drão das fotos não se sustenta em 
todo o trecho. Outra preocupação é 
a ausência de limitação em relação 
ao desmembramento e remembra-
mento para habitações de interesse 
social, o que pode descaracterizar 
a área. Também sem estudos, há 
ainda a proposta de construções de 
até 15 metros em áreas com fragili-
dades”, apontou. 

Para esclarecer as dúvidas 
expostas, a secretária-adjunta 
da Secretaria Muncipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Semurb), 
Eudja Mafaldo, con� rmou que a 
supressão de partes das AEIS foram 
apresentadas por delegados nas 
conferências, sem estudo técnico. 
Já sobre o aumento dos lotes, há um 
viés social. “Houve o entendimento 
de que permitir lotes de até 300m2 
não atrairia especulação imobili-
ária, mas ajudaria os moradores 
locais que puderem ampliar seus 
imóveis. O objetivo é não restringir 
o morador de uma AEIS a 200 me-
tros, se ele tiver condições de ter 
uma área acima disso”, argumentou 
a secretária.

Diante do que foi exposto na au-
diência, a vereadora Brisa Bracchi 
(PT) pontuou que a ideia de que a 
revisão do Plano Diretor vai manter 
o morador de Natal na cidade � ca 
enfraquecida. “Essa justi� cativa cai 
por terra porque mostra que a pres-
são do mercado imobiliário nessas 
áreas vai retirar os moradores de lá, 
que acabarão vivendo mais longe 
ou fora da cidade, distante do tra-
balho”, destacou ela. “Essas propos-
tas aumentam a desigualdade. Na 
prática, as propostas jogam o povo 
pobre para mais longe, nas perife-
rias, ao invés de ajudá-los a sair da 
situação de vulnerabilidade”, enfa-
tizou o coordenador do Movimento 
de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas 
(MLB), Julio Lira.

Comissão discute 
mudanças nas Áreas 
de Interesse Social

O que mudou
Todas as velhas raposas, pelo 

menos as que não morreram ain-
da, estão ai. Gente até inteligente 
que embarcou no governo de ex-
trema direita, mas não suportou o 

cheiro de mofo e entregou o cargo 
ou simplesmente foi enxotado ao 
agir com a própria cabeça no sen-
tido correto.  

E outros que taparam o nariz e 
continuam.

CÂMARA | Revisão do Plano 
Diretor de Natal envolve 
autoridades e vereadores 
em debates nas Comissões
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Saúde
A situação da saúde 

pública no RN está a cada 
dia pior. Não é ainda o caos 
que a oposição apresenta. 
Mas também não está co-
mo o governo imagina. É 
caso de UTI.

Posição
O secretário de Saúde do 

Estado, Cipriano Maia, em 
que pese não carregar nada 
que desabone sua conduta 
no aspecto moral, há muito 
não apresenta condições de 
permanecer à frente da pasta.

Ausente 
A acusação feita por 

servidores, de que Cipria-
no nunca foi ao hospital 
Walfredo Gurgel é, se for 
verdade, a prova inconteste 
da falta de compromisso do 
secretário com o maior hos-
pital do Estado.

Exoneração
Há tempos que Cipriano de-

veria ter sido exonerado. Manter 
um secretário enfraquecido numa 
pasta fundamental como a Saúde 
somente por questões partidárias, 
é suicídio político. Quem sofre com 
a omissão de Cipriano é Fátima, que 
precisa reagir urgentemente.

Tempo
Presidente da Câmara, Paulinho 

Freire, assediado por vários partidos 
para ser candidato a deputado fede-
ral, deu um tempo nas conversas po-
líticas. Depois da Câmara, seu foco é 
o Carnatal. Só depois que Ricardo 
Chaves encerrar a festa, Freire volta 
a discutir futuro político.

Gestão
O governador em exercício, An-

tenor Roberto, não deu muita sorte 
em sua breve ‘gestão’. A crise na 
Saúde � cou aguda com a morte de 
pacientes sem atendimento, auxiliar 
da Segurança mete bala em crian-

ças, aeroporto de Mossoró ameaça-
do de fechamento por inadimplên-
cia... O comunista pegou só o � lé. 

Torcida
O ex-prefeito Carlos Eduardo 

tem uma pequena ‘torcida’ na go-
vernadoria que trabalha para uma 
aliança entre o � lho de Agnelo e a 
� lha de Seu Severino. Fátima sabe 
quem quer Carlos Eduardo por per-
to e quem quer vê-lo longe. 

Ação
Vereador Robson Carvalho tem se 

destacado com ações produtivas em vá-
rios bairros de Natal. Tem sido estimula-
do a ser candidato no pleito do próximo 
ano. Federal ou estadual, eis a dúvida.

Mudança
Samanda Alves, assessora da 

governadora Fátima Bezerra, não 
deverá mais disputar cadeira de de-
putada federal. Segundo fontes da 
governadoria, Samanda vai disputar 
mandato de estadual. 

 JOÃO GILBERTO/ASCOM AL

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Esperamos que o secretário 
Cipriano Maia se sensibili-
ze, peça demissão e entre-

gue a secretaria de Saúde. Ele não 
tem competência para estar à frente. 
Há muito tempo que esse homem era 
para ser demitido. Ele não tem cora-
ção”. Essa foi a proposta do deputado 
estadual Nélter Queiroz (MDB), suge-
rindo a governadora Fátima Bezerra 
(PT), que se quiser resolver a crise 
enfrentada atualmente na saúde pú-
blica do Estado, deve demitir o secre-
tário Cipriano Maia, que está à frente 
da Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap).

Em entrevista concedida ao Jor-
nal Agora RN, nesta quinta-feira (11), 
o deputado Nélter Queiroz a� rmou: 
“Desde o primeiro ano da governa-
dora Fátima Bezerra, que no � nal 
do primeiro ano da gestão dela, eu 
� z uma fala, pedindo a governadora 

que demitisse o secretário no � nal do 
primeiro ano de 2019, pelo desastre, 
pela falta de competência, pela sua 
falta de determinação e pela falta 
de humanidade”. E prosseguiu: “Ele 
não tem coração. Ele vê a situação 
do quadro e simplesmente se faz de 
doido, me parece. Então é lamentável 
que o Estado esteja nessa situação, 
porque a minha visão é de que piorou 
mês a mês, ano a ano. Se vinha ruim 
nos governos passados, nesse atual 
governo, piorou”, enfatizou.

Segundo o deputado, a situação 
da saúde pública é “caótica” e precisa 
de “intervenção” urgente da Assem-
bleia Legislativa, Ministério Público e 
do governo federal: “A Assembleia não 
pode � car olhando o povo morrendo à 
míngua, como o caso do José Willams 
da Rocha, que morreu na porta do 
hospital, pedindo socorro, enfartan-
do. O governo federal mandou muito 
dinheiro na pandemia, e ninguém sa-
be para onde foi esse dinheiro. Houve 
uma operação da Polícia Federal, foi 
demitida a secretária-adjunta [Maura 
Sobreira], engavetaram debaixo dos 
tapetes. A governadora pegou esse 
dinheiro que veio do Covid-19, con-
tratou as empresas de outros Estados, 
dispensando licitação. O dinheiro su-
miu, desapareceu e o povo morrendo 
à míngua, fora o povo que não mor-
reu, porque foi feita cirurgia particu-
lar”, enfatizou. 

O deputado Nelter Queiroz 
classi� cou a saúde pública como 
sendo desastrosa: “É um Desastre. 
O povo reze para não adoecer. Tem 
muita gente que vendeu uma casa, 
fez empréstimo, se desfez de algum 
patrimônio para fazer uma cirurgia 
particular, muita gente. Nós temos 
2,5 milhões de pessoas esperando 

cirurgia eletiva, é uma coisa que pas-
sou do limite”, explicou. 

Sindicado dos médicos do RN
O Sindicato dos Médicos do Rio 

Grande do Norte (Sinmed), emitiu 
uma nota se posicionando a respeito 
da crise na saúde pública do Estado. 

Na nota, o sindicato dos médi-
cos a� rma que “assiste” há tempos 

uma “degradação” continuada dos 
serviços na área de saúde do RN. A 
“deterioração” vem da estrutura das 
Unidades de Saúde “antigas” e “suca-
teadas”, agravada pelo fechamento 
de hospitais, como o Ruy Pereira em 
Natal e o Dr. Getúlio Sales em Can-
guaretama, da negativa dos gestores 
de fazer concursos, piorada com a 
contratação de empresas terceiriza-
das sem médicos e sem experiência 
na prestação de serviços, e de uma 
gestão errática sem calendário de pa-
gamentos a prestadores de serviços e 
fornecedores.

Segundo a nota, � las de pacientes 
se “acumulam” na espera e cirurgias 
são “canceladas” pelos hospitais pri-
vados e � lantrópicos complementa-
res por “falta de pagamento”. Os pa-
cientes se acumulam nos corredores, 
superlotando os hospitais públicos.

De acordo com o texto da nota, 
o “drama” da saúde pública estadual 
adquiriu contornos mais alarmantes 
no último � nal de semana, com um 
vídeo, publicado nas redes sociais 
por familiares de um paciente que 
procurou socorro no maior hospital 
do Estado e, como a porta é referen-
ciada para trauma, não conseguiu ser 
atendido, sendo orientado a procu-
rar uma UPA. A família encontrou o 
vídeo no telefone do paciente, quan-
do já era “tarde demais” e o paciente 
tinha “falecido”.

Nelter pede demissão do secretário 
de Saúde: “Ele não tem coração”
CRISE | Deputado cobra da 
governadora Fátima Bezerra, 
providências para conter 
crise na saúde pública e 
sugere que única saída é a 
exoneração do secretário 
Cipriano Maia do cargo 

Nélter: “Ele vê a situação do quadro e simplesmente se faz de doido, me parece”

Antenor, segura a onda aí que 
aqui na Dinamarca tá bom demais. 

Só volto depois do feriadão!
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No segundo dia de agenda de 
trabalho na Dinamarca, esta 
quinta-feira, 11, a governadora 

do Rio Grande do Norte, Fátima Be-
zerra se reuniu com a diretoria da em-
presa Vestas Wind Systems - Morten 
Dyrholm (Vice-presidente Global) e Jo-
nathan Colombo (Gerente de Relações 
Institucionais para América Latina), 
diretores, técnicos em portos, eólica of-
fshore e hidrogênio verde, em Ørestads 
Boulevard 108, 2300 København S. 

A governadora esteve acompa-
nhada do senador Jean-Paul Prates; 
dos secretários de Desenvolvimento 
Econômico (SEDEC), Jaime Calado, e 
Comunicação Social, Maria da Guia 
Dantas;  do diretor-geral do Idema, 
Leon Aguiar; do presidente da Caern, 
Sérgio Linhares; e do coordenador de 
desenvolvimento energético da SE-
DEC, Hugo Fonseca.

Na reunião, � cou de� nido que o 
Governo do RN e a empresa Vestas 
vão trabalhar em cooperação para 
de� nição das bases necessárias para o 
dimensionamento do porto-indústria 
que está sendo planejado pelo estado 
para atender o futuro setor eólico of-
fshore e de produção de hidrogênio 
verde. “Esta cooperação se dará na 

forma de visitas, estudo e informações 
técnicas para atender as necessidades 
da indústria ligada ao setor eólico e 
demais fontes renováveis”, explica a 
governadora Fátima Bezerra.

“O nosso Governo, através da 
SEDEC, já vinha trabalhando junto 
a empresa a possibilidade de assina-
tura de acordo de cooperação com 
o objetivo de desenvolver ações para 
intercâmbio técnico, institucional, 

econômico e ambiental. Agora com a 
concordância da Vestas, vamos � na-
lizar as diretrizes e efetivamente assi-
nar o acordo em breve”, acrescentou 
Fátima Bezerra.

Outro ponto acordado foi a de-
� nição de incentivos tributários e 
� scais para a empresa ampliar sua 
atuação no RN no setor onshore. “O 
Governo vai discutir a melhor forma 
para estimular a expansão, inclusive 

de centros de serviços da Vestas no 
RN que já funcionam em Parnami-
rim e Mossoró, com fornecimento de 
máquinas, peças e componentes, for-
mação de mão de obra quali� cada. 
A expansão vai permitir a atração de 
novas empresas fornecedoras, geran-
do negócios, emprego e renda no es-
tado”, destacou ainda a governadora.  

O diretor-geral do Idema, Le-
on Aguiar, informou que o órgão 

trabalha na política estadual de 
mudanças climáticas para estabe-
lecer metas de redução de carbono, 
recuperação ambiental e desenvol-
vimento sustentável. Hoje o estado 
tem a área de energias como uma 
das principais da atividade econô-
mica, mas há outras que também 
exigem compensações ambientais. 
“Temos vários projetos e vamos 
criar uma grande área protegida na 
caatinga que é um dos mais esque-
cidos biomas no país. E isso é muito 
importante porque, entre os indica-
dores do ranking de competitivida-
de dos estados no Brasil, há critérios 
de mensuração social, econômica e 
ambiental. E no ambiental não bas-
ta somente proteger, também temos 
que restaurar e o RN precisa avançar 
nesta área”, declarou.

Fátima Bezerra acrescentou 
que “desde o início do nosso Go-
verno iniciamos articulação com 
os demais estados para tratar do 
compartilhamento de informações, 
nivelamento de projetos e assuntos 
comuns, como a agenda ambiental 
para os estados do Nordeste com a 
de� nição de ações para recuperação 
e preservação do bioma caatinga”. 
Ela reforçou que recentemente os 
governadores criaram o consórcio 
Brasil Verde que pretende atrair in-
vestimentos para intervenções em 
favor do meio ambiente envolvendo 
a participação dos estados e iniciati-
va privada.

Governo do RN vai contar com apoio de empresa 
dinamarquesa para concepção do porto-indústria

IMFORME PUBLICITÁRIO

TRABALHO | Cooperação 
inclui estudos e informações 
técnicas para o setor eólico 
onshore e offshore

ELISA ELSIE/ASSECOM

ELISA ELSIE/ASSECOM

Governo do RN e a empresa Vestas trabalharão em cooperação para defi nição das bases para dimensionar porto-indústria

Após a reunião com a Vestas 
Wind Systems, nesta quinta-feira, 11, 
a governadora Fátima Bezerra se reu-
niu com a empresa European Energy 
para assinatura de “Memorando de 
Entendimento (MoU)” visando de-
senvolvimento de novas fontes de 
energias renováveis no estado, em 
especial hidrogênio verde, amônia 
verde, energia solar e armazenamen-
to de energia. 

A comitiva do RN foi recebida 
pelos dirigentes Knud Erik Andersen 
(CEO), Jens Peter Zink (vice-presiden-
te executivo), � orvald Spanggaard 
(diretor de projetos), � iago Arruda 
(chefe dos projetos para América La-
tina) e Marcos Szutan (chefe do setor 
de mercados emergentes).

“Nos últimos três anos o nosso 
Estado vem se preparando para o de-
senvolvimento do setor de energias. 
Através de planejamento e gestão o 
Governo vem realizando parcerias 
estratégicas com empresas e elabo-
rando estudos para infraestrutura 
e para a cadeia de valor. O RN hoje 

é líder em geração de energia eólica 
onshore e também pretende liderar 
na produção o� shore (no mar)”, de-
clarou a governadora Fátima Bezer-
ra, para acrescentar: “Hoje, ao � rmar 
este entendimento, damos mais um 
passo que nos leva a ocupar ainda 
mais espaço na geração das novas 
energias, promovendo o desenvolvi-
mento sustentável e preservando o 
meio ambiente”. 

A matriz elétrica do RN hoje é 
composta 94% por fonte renovável, 
sendo a energia eólica o a principal 
com geração de 6,1 GW de potência 
instalada, tornando o estado líder na-
cional na geração e exportação para 
o Sistema Nacional de Energia. 

“O Governo do Estado, sob orien-
tação da governadora Fátima Bezer-
ra, vem investindo na diversi� cação 
de fontes de geração de energias 
renováveis com o intuito de aumen-
tar a sua participação no processo 
de transição energética para uma 
economia de baixo carbono. E temos 
alcançado resultados importantes 

na inserção de novas fontes como 
biomassa, solar, hídrica e, como com-
bustível de transição, do gás natural”, 
argumentou o secretário Desenvol-
vimento Econômico (SEDEC), Jaime 
Calado. 

 Além do secretário de Desenvol-
vimento Econômico do estado, Jaime 
Calado, também acompanharam a 
governadora na reunião a secretária 
de Comunicação Social, Guia Dantas, 
o coordenador de Desenvolvimento 
Energético da SEDEC, Hugo Fonseca, 
diretor-geral do Idema, Leon Aguiar, 
presidente da Caern, Sérgio Linhares 
e o senador Jean Paul Prates.

A empresa
A empresa European Energy, 

sediada na Dinamarca, fundada em 
2004 por Knud Erik Andersen e Mi-
kael Dystrup Pedersen, possui um 
longo histórico no desenvolvimento, 
implantação e operação de parques 
solares e eólicos e demais fontes 
renováveis, contribuindo junto aos 
seus parceiros comerciais para a 

transição da matriz energética mun-
dial e economia de baixo carbono.

A atuação da European Energy 
em números: instalou e investiu na 
produção de mais de 2.000 MW (2 
GW) em parques eólicos e solares em 

16 países. O valor de investimento 
acumulado dos parques construídos 
pela European Energy é de 1,8 mi-
lhões de Euros. Em 2019, a European 
Energy evitou a emissão de 358.000 
toneladas de CO2 em todo o planeta.

Governo do RN firma acordo com a European Energy para novas energias
DESENVOLVIMENTO

Comitiva do Rio Grande do Norte foi recebida pelos dirigentes da empresa
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Vereadores de Natal iniciam votação 
do PPA; 97 emendas foram aprovadas

Câmara declara Festa de Nossa Senhora da Apresentação como Patrimônio Cultural

A Câmara Municipal de Natal, 
em sessão ordinária nesta quinta-
-feira (11), começou a votação das 
380 emendas ao Projeto de Lei n° 
561/2021 encaminhado pelo Exe-
cutivo que dispõe sobre o Plano 
Plurianual (PPA) para 2022/2025. É 
a partir do PPA que outras duas leis 
orçamentárias previstas na Cons-
tituição são elaboradas: a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA). Ao 
todo, 97 emendas consensuais rece-
beram parecer favorável.  A matéria 
é o instrumento de planejamento go-
vernamental de médio prazo que es-
tabelece diretrizes, objetivos e metas 

da Administração Pública para um 
período de quatro anos, organizando 
as ações do governo. 

O vereador Tércio Tinoco (PP) 
encartou 16 emendas para garantir 
a acessibilidade das escolas e repar-
tições municipais, além de recursos 
para o esporte olímpico e paralímpi-
co. Por sua vez, o vereador Robério 
Paulino (PSOL) direcionou receitas 

para pautas ambientais, como o reu-
so da água das chuvas. Já o vereador 
Herberth Sena (PL) encaminhou 
propostas para as áreas da educação, 
arte e cultura.

“Continuaremos a discussão 
da peça orçamentária na próxima 
terça-feira com mais emendas con-
sensuais; até a sessão da quinta-feira 
esperamos concluir o debate do PPA. 
O ritmo dos trabalhos está favorável, 
marcado pelo diálogo e debate propo-
sitivo. Trata-se do planejamento estra-
tégico para os próximos anos, nortea-
dor das políticas públicas da cidade”, 
avaliou a líder da bancada governista, 
a vereadora Nina Souza (PDT).

O plenário da Câmara Municipal 
de Natal deu parecer favorável, 
em regime de urgência, ao pro-

jeto de lei do vereador Herberth Sena 
(PL) que declara a Festividade de Nossa 
Senhora da Apresentação como Patri-
mônio Cultural Imaterial do Município 
de Natal. Pelo projeto, entende-se como 

Patrimônio Cultural Imaterial: a missa 
realizada na Pedra do Rosário às 5h, as 
procissões, novenas, e demais celebra-
ções referentes à festividade realizada 
na capital durante o mês de novembro. 
“A cidade de Natal possui um rico patri-
mônio histórico, mas precisamos avan-
çar no que se refere a políticas públicas 

que defendam os elementos históricos 
e culturais do nosso município. A apro-
vação de mais este projeto signi� ca o 
reconhecimento da magnitude da Fes-
ta de Nossa da Apresentação realizada, 
anualmente, há mais de 250 anos, de 
acordo com os registros da Diocese de 
Natal”, justi� cou Herberth Sena.

PLANO DIRETOR
A Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos 

Metropolitanos da Câmara realizou uma audiência pública para discu-
tir o Plano Diretor sob a ótica dos transportes. Participaram do encon-
tro, os vereadores membros do colegiado, presidio pelo vereador Milklei 
Leite (PV),  representantes da Prefeitura do Natal, líderes de entidades 
comerciais, além de membros de movimentos sociais organizados. De 
acordo com Milklei Leite, o debate é importante para colocar a socieda-
de a par sobre a revisão do Plano Diretor e como a mobilidade urbana 
está inserida no processo.

AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
Mediante aprovação de proposta do Executivo, a Câmara de Natal 

autorizou a Prefeitura a contratar até junho de 2024 um empréstimo 
de R$ 400 milhões para obras de infraestrutura, como reestruturação 
da orla urbana, recuperação e preservação do patrimônio histórico, 
ampliação de equipamentos públicos, mobilidade urbana e drenagem 
e pavimentação urbana. O projeto recebeu emenda do vereador Pedro 
Gorki (PCdoB), direcionada para a modernização e recuperação de 
equipamentos públicos destinados para a garantia dos direitos huma-
nos e direitos da juventude natalense.

CIDADÃO NATALENSE
Nesta semana, a Câmara de Natal realizou três sessões 

solenes. Por proposição da vereadora Nina Souza (PDT), foi 
entregue o Título de Cidadão Natalense ao ex-vereador, ex-de-
putado estadual e comunicador Luiz Almir. Já por proposição 
da vereadora Ana Paula (PL), foi entregue o Título de Cidadão 
Natalense ao professor André Lemos Araújo, diretor do Núcleo 
da UNINASSAU no Rio Grande do Norte. E por proposição do 
vereador Aldo Clemente (PDT) foi concedido o título de Cida-
dão Natalense ao Sr Saulo Spinelly Florência da Cunha.

Matérial produzido pela Assessoria de 
Comunicação da Câmara Municipal de Natal

Acesse nosso site e redes sociais 
e fi que por dentro das notícias do poder 

Legislativo de Natal

Instagram: @camaranatal
Facebook.com/camaranatal

Twitter: @camaranat
Site: cmnnat.rn.gov.brCÂMARA    AGORA
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“Faltam medicamentos, in-
sumos simples como gaze, 
falta alimentação para os 

médicos, funcionários, pacientes, 
falta pagamento de diárias aos pro-
� ssionais da saúde, falta atendimen-
to, falta tudo. Falta, principalmente, 
respeito com a vida humana. E isso, 
nos faz deparar com a absurda morte 
de um senhor de 56 anos, por falta de 
atendimento médico. Faltam adjeti-
vos para tamanha irresponsabilida-
de”. Esse foi o desabafo do deputado 
federal General Girão (PSL), sobre a 
situação em que se encontra a saúde 
pública do Rio Grande do Norte “na 
UTI”, revelou.

Em entrevista concedida ao Jornal 

Agora RN, nesta quinta-feira (11), o Ge-
neral Girão destacou: “Na área da saú-
de, o governo do Rio Grande do Norte, 
desde o início da pandemia, há quase 
1 ano e 8 meses, tem recebido recursos 
muito superiores aos habituais, o que 
daria para ter melhorado, e muito, a 
qualidade do serviço oferecido. No 
entanto, a desgovernadora preferiu 
arriscar R$ 5 milhões na compra de 
respiradores que nunca chegaram e 
nunca vão chegar. O resultado, todos 
nós sabemos: um milionário calote e 
uma série de desculpas para justi� car 
o injusti� cável”. E continuou: “A saúde, 
mais do que nunca, na UTI. Esse é o 
retrato do Rio Grande do Norte sob a 
gestão incompetente e irresponsável 
da desgovernadora Fátima Bezerra”, 
disparou.

De acordo com o deputado Gi-
rão, sobre a morte de José Willians da 
Rocha, que faleceu na última sexta-
-feira, após sentir dores na região do 
peito e ter a assistência negada por 
parte do Hospital Walfredo Gurgel: 
“Nós estamos acionando o Ministé-
rio da Saúde e o Ministério Público 
do Estado e solicitando a devida 

apuração deste caso, para que os cul-
pados sejam devidamente punidos. 
Uma sindicância se faz mais do que 
necessária”, explicou. 

Para Girão, diante dessa “in-
competência generalizada” na qual, 
educação, saúde e segurança estão 
“ruindo”, diante dos nossos olhos: 
“A governadora está viajando para a 
Europa. O grito do povo potiguar e da 
oposição ao atual governo ecoa, mas 
os órgãos � scalizadores também pre-
cisam tomar essa responsabilidade 

e agir. O resultado dessa sindicân-
cia deve ser a responsabilização da 
gestão, desde a mais alta cadeira do 
governo. Enquanto isso, o povo vai 
juntando o respaldo necessário para 
fazer justiça, nas urnas, em 2022”, 
declarou.

Durante a entrevista, Girão expli-
cou que o Rio Grande do Norte não 
sofre apenas com os problemas na 
área da saúde, se estende também 
na educação: “As escolas estaduais 
passaram 19 meses sem aulas du-

rante a gestão de uma governadora 
que se diz professora. Algumas, re-
motas. Outras, nem isso. O retorno 
das aulas foi autorizado em outubro 
passado, mas, segundo informações 
da imprensa local obtidas através da 
própria Secretaria, cerca de 12 mil 
estudantes ainda estão com 100% de 
ensino remoto. Isso, é claro, os que 
podem ter acesso à internet. Falta 
estrutura para o retorno de 100% das 
aulas na rede estadual. O que está 
faltando? Se a governadora estivesse 
em solo potiguar, � caria mais fácil de 
perguntar ou, por parte dela, buscar 
sanar a de� ciência que vive a educa-
ção do RN”, ressaltou.

Já na área da segurança pública, 
Girão disse: “Crimes como assaltos e 
homicídios acontecem em qualquer 
região e em qualquer horário sem 
nenhum constrangimento por par-
te dos bandidos. Vale salientar que 
nestes quase três anos, o Governo 
Bolsonaro enviou R$ 195 milhões 
apenas para a segurança pública do 
RN distribuídos em veículos, coletes, 
armamentos, munições, entre ou-
tros”, � nalizou.

General Girão: “A saúde na UTI, sob 
gestão incompetente e irresponsável”
DENÚNCIA | Deputado relata 
crise na saúde e afirma que 
governo do RN tem recebido 
recursos da gestão Bolsonaro 
desde o início da pandemia

Deputado General Girão: “ Faltam adjetivos para tamanha irresponsabilidade”
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O empresário Paulo de Tarso, 
que denunciou um esquema 
responsável pelo desvio de R$ 

48,7 milhões referentes à aquisição de 
300 respiradores pelo Consórcio Nor-
deste durante sessão secreta na CPI 
da Covid da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira (10), saiu calado 
da reunião, sem falar com a imprensa 
potiguar. Entretanto, já havia revela-
do detalhes do seu envolvimento no 
caso em diversas ocasiões, para emis-
soras de fora do Rio Grande do Norte, 
tendo dito, inclusive, que havia per-
cebido irregularidades na atuação da 
empresa HempCare Pharma desde o 
início do contrato, � rmado no início 
da pandemia em 2020 e que denun-
ciou o fato ao então secretário da 
Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster. 
Ele disse ainda que não irá devolver 
nenhum centavo dos R$ 24 milhões 
que recebeu da HempCare para fa-
bricar os respiradores.

“Quando uma empresa recebe 
dinheiro, coloca no � uxo de caixa. O 
dinheiro foi utilizado para compra de 

peças para respiradores, para tudo. 
Compramos muitas peças, bastante 
equipamento. Todo o dinheiro foi 
gasto com ventilador e caixa da em-
presa. A empresa tem margem de 
lucro. Não � co com o dinheiro para-
do. Não tenho que devolver dinheiro. 
Primeiro porque não � z negócio com 
o Consórcio do Nordeste. Prometi 
entregar para o governo do estado, 
que se recusou a receber”, disse à 
emissora baiana.

Paulo, que se comprometeu a dar 

novas informações sigilosas à CPI da 
Covid no RN perante o procurador 
geral da República Augusto Aras, 
a� rmou que não tem como devolver 
os R$ 24 milhões recebidos da Hemp-
Care para produzir os equipamentos, 
pois gastou tudo com insumos para 
a produção dos respiradores. Os 
equipamentos, segundo ele, foram 
entregues, mas o governo da Bahia se 
recusou a recebê-los após a Agência 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter 
informado que a Biogeoenergy não 

possuía registro para fabricá-los.
Na ocasião, ele disse que os respi-

radores produzidos por sua empresa 
não são autorizados pela Anvisa, mas 
que possuem qualidade compatível 
aos vendidos por empresas interna-
cionais. “Nosso respirador não possui 
design moderno, mas tem tecnologia 
avançada. Não tem nada defasado. 
Pegamos uma Ferrari e � zemos um 
Fiat. Fizemos um negócio para ter 
redução de custos”, a� rmou Paulo de 
Tarso.

O empresário foi preso em junho 
do ano passado durante a Operação 
Ragnarok, quando também foram 
detidas a proprietária da HempCa-
re Pharma, Cristiana Prestes e seu 
sócio, Luiz Henrique Ramos. Os três 
foram liberados após cinco dias. Em 
depoimento à Polícia Federal, Cris-
tiana explicou que toda a negociação 
foi feita pelo ex-secretário da Casa Ci-
vil da Bahia Bruno Dauster, já que o 
governo baiano preside o Consórcio 
Nordeste e que este teve participação 
apenas no pagamento dos recursos.

Bruno Dauster foi convocado 
para prestar depoimento à CPI poti-
guar no último dia 4, mas fez uso do 
direito ao silêncio, graças a um Habe-
as Corpus do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte (TJ-RN). Para 
o presidente da comissão, deputado 
estadual Kelps Lima (Solidariedade), 
o depoimento dele poderia esclare-
cer o caso da compra dos respirado-
res pelo Consórcio Nordeste, que não 
foram entregues ao Estado.

“É importante explicar à socie-
dade que todos os convocados sobre 
o contrato do Consórcio tentarão 
não vir. O secretário Carlos Gabbas, 
que é pago com dinheiro do con-
tribuinte, veio e também permane-
ceu em silêncio. O senhor Paulo de 
Tarso se comprometeu a dar mais 
informações sigilosas e trouxe dados 
importantes que envolvem agentes 
públicos de fora do RN. Isso interessa 
a toda a população do Estado”, disse 
o deputado.

Empresário que falou em sigilo na CPI 
já havia denunciado parte do esquema 
RESPIRADORES | Empresário 
Paulo de Tarso ficou em 
silêncio na CPI do RN, mas 
na Bahia ele já havia falado 
sobre o esquema na compra 
dos respiradores

CPI da Covid na Assembleia espera ouvir novamente o empresário, que prometeu apresentar provas do esquema dos respiradores

 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
Solidariedade: Kelps, Allyson e Sub Eliabe estão com Fábio 
Faria e Cristiane Dantas deve anunciar Rogério Marinho 

O coeso Solidarie-
dade no Rio Grande do 
Norte está dividido pa-
ra o Senado. O deputa-
do Kelps Lima deu en-
trevista e anunciou sua 
preferência pelo nome 
de Fábio Faria, para o 
Senado em 2022. A pro-
posta de modernizar a 
internet através da tec-
nologia 5G tem muita sintonia com o espírito de 
modernidade que o partido Solidariedade quer 
implementar no Estado. O prefeito de Mossoró, 
Allyson Bezerra, estaria também na mesma linha. 

Mas, o grupo da deputada Cristiane Dantas 
discorda. O ex-vice-governador Fábio Dantas arti-
cula apoios para o ministro Rogério Marinho, que 
deve assinar a � cha do PL, acompanhando o pre-

sidente Jair Bolsonaro. 
O Solidariedade lan-
çou o nome do ex-pre-
feito Brenno Queiroga, 
de Olho D’Água do 
Borges, hoje secretário 
em Mossoró, para con-
correr novamente ao 
Governo. Fábio Dantas 
e Cristiane tem com-
promissos com o no-

me que Rogério Marinho apoie para governador. 
Ainda sem declarações públicas, o deputado 

Sub Eliabe continua com suas pautas sobre a 
segurança na Assembleia Legislativa, mas deve 
apoiar Brenno Queiroga (Governador) e Fábio 
Faria (Senador). Sub Eliabe segue a orientação de 
Kelps Lima, garante uma fonte bem próximo ao 
pré-candidato a deputado federal. 

Café Liberal
O deputado 

federal João Maia 
tomou café, em 
Brasília, com os 
deputados Geor-
ge Soares e Kleber 
Rodrigues. Tam-
bém na conversa 
os prefeitos Dr. 
Gustavo (Assu) 
e Emídio Júnior (Macaíba). João evita fa-
lar, agora, sobre o posicionamento do PL 
em relação a chegada do presidente Jair 
Bolsonaro. Uma reunião agendada no PL 
Nacional para a próxima quarta-feira 17 
dirá o tom político aqui no Rio Grande do 
Norte. 

Dia 22
O evento de � liação de Jair Bolsonaro 

será realizado pela manhã, no dia 22, no 
Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, 
em Brasília, e terá a presença de dirigentes 
do partido de todo o país. Inclusive nomes 
potiguares. 

Discórdia  
Como no Rio Grande do Norte que o 

PL apoia a governadora Fátima Bezerra e 
o PT, também em outros Estados aconte-
ce o mesmo. O deputado João Maia tem li-
gado para amigos do Piauí, Bahia e outros 
que fazem coligação com o PT. A bancada 
do PL na Assembleia Legislativa sonha 
com uma liberação e aguarda a reunião da 
Executiva na quarta-feira 17.  

Emendas transparentes 
Diante das tensões provocadas pela 

suspensão do pagamento das emedas do 
orçamento secreto, parlamentares ava-
liam recorrer ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para reverter, em parte, a posição 
da Corte. A ideia é apresentar um pedido 
de reconsideração em conjunto com a 
aprovação de um novo regramento para 
a execução desses recursos, bloqueados 
pela decisão. Para ter chance de sucesso, 
a iniciativa iria no sentido de dar mais 
publicidade às indicações de congressis-
tas, ocultadas desde que o expediente foi 
criado.

REPRODUÇÃO
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Principal motor de impul-
sionamento da cultura poti-
guar, a Lei Djalma Maranhão 
utiliza renúncia � scal do Mu-
nicípio e propicia anualmente 
dezenas de projetos nos mais 
diversos segmentos. Dentre 
elas, dança, música, espetácu-
los infantis, cinema, literatura, 
festivais, gastronomia, São 
João e gravação de DVDs.

“A Lei Djalma Maranhão 

desempenha um papel funda-
mental na vida cultural da ci-
dade. O Município investe anu-
almente através de renúncia 
� scal e a cidade ganha dezenas 
de projetos que consolidam 
o nosso calendário cultural”, 
aponta o prefeito Álvaro Dias.

Na edição 2021 do Natal em 
Natal, a Lei Djalma Maranhão 
terá papel fundamental com 
projetos variados. Na área da 

música, tem as edições do Pro-
jeto Seis & Meia, do Som da 
Mata e Movimento Sinfônico. 
Feiras de Gastronomia e Va-
riedades como o Garajal, Fest 
Gourmet e projetos educativos 
e culturais como Em Torno do 
Beco, Aquarela Nordestina, 
Caminhada Histórica,  Sinapse 
Darwin, Presente de Natal e 
de arte urbana como Rua das 
Cores.

Natal em Natal do Recomeço terá 
largada para sua programação
AGENDA | Mais da metade 
das atrações culturais serão 
comandadas por artistas 
potiguares; acendimento 
da Árvore de Mirassol está 
marcado para dia 19

Maior projeto cultural do 
Estado e responsável pe-
la ativação da economia 

criativa no período natalino, o Na-
tal em Natal tem seu primeiro gran-
de momento marcado para o próxi-
mo dia 19, com o acendimento da 
Árvore de Mirassol. Rodolfo Amaral 
e Luizinho Nobre serão as atrações 
da noite que marca a primeira das 
oito semanas de projeto.

Até o dia 6 de janeiro, serão 
mais de 200 atrações culturais nas 
quatro regiões da cidade, sendo 
mais da metade com shows de ar-
tistas potiguares, ressalta o prefeito 
Álvaro Dias. “Esse é um momento 
muito emblemático. Depois de tan-
tas incertezas, angústias e agruras, 
o segmento cultural renasce forte 
e pujante com o início do Natal 
em Natal. Os tempos dolorosos já 
são parte do passado”, decretou o 

prefeito, no lançamento o� cial do 
evento, realizado há duas semanas. 

Álvaro chama a edição deste 
ano de “Natal em Natal do Reco-
meço” e assegura que os eventos 
da programação serão cercados 
de todos os cuidados e seguirão 
os protocolos. “O recomeço dos 
grandes eventos culturais em nossa 
cidade é motivo de muita alegria e 
satisfação. Preparamos uma pro-
gramação bem eclética e de quali-
dade, valorizando o que a cultura 
de Natal tem de melhor”, destacou 
o prefeito.

Artistas como Dodora Cardo-
so, José Hilton, Rodolfo Amaral, 
Fernando Luiz, Choro do Elefante, 
Larissa Costa, Banda Sinfônica do 
Município de Natal, Simona Talma, 
Orquestra Greiosa, Yhran Barreto, 
Dj Samir, Rodolfo Lopes e Felipe 
Toca estarão na programação se 

apresentando em diversos pontos 
e projetos.  

As atividades vão desde shows 
a cada � m de semana na árvore de 
Mirassol, feira gastronômica, arte 
urbana na Zona Norte, apresenta-
ções musicais e teatrais no Centro 
Histórico passando pela ocupação 
cultural de espaços como o Merca-
do de Petrópolis, Espaço Cultural 
Marilene Dantas, Mercado das Seis, 
Mercado das Rocas e Espaço Cul-
tural Jesiel Figueiredo. Os festejos 
em torno da padroeira da cidade, 
Nossa Senhora da Apresentação, 
também integram o roteiro o� cial.

O Natal em Natal desta edição é 
reforçado pela presença de projetos 
aprovados pela Lei Djalma Mara-
nhão, como o Presente de Natal e o 
Projeto Seis e Meia.  “No caldeirão 
cultural de estilos, ritmos e nomes 
da nossa cultura, o público terá op-

ções diárias até o início do mês de 
janeiro, incluindo Reveillon e Festa 
de Reis”, explica o secretário de Cul-
tura de Natal, Dácio Galvão.

A Secretaria de Cultura lançou 
editais que se transformam em pro-
jetos culturais que vão desde expo-
sições a festivais. E estes projetos é 
que vão reunir milhares de potigua-
res e turistas até o mês de janeiro, 
movimentando a economia criati-
va e suas mais de 51 atividades. 

Trabalho integrado
O Natal em Natal envolve o 

trabalho coletivo de diversas secre-
tarias do Município. Além da Se-
cretaria de Cultura, participam da 
organização as pastas municipais 
do Turismo, Mobilidade Urbana, 
Segurança, Saúde, Comunicação 
Social, Educação, Limpeza Pública, 
Obras e Serviços Urbanos.

Lei Djalma Maranhão consolida 
projetos culturais

Município investe através de renúncia fi scal e cidade ganha projetos culturais

MARCO POLO/SECOM

ALEX RÉGIS/SECOM

“Preparamos uma programação bem 
eclética e de qualidade, valorizando o 
que a cultura de Natal tem de melhor”, 
afi rma o prefeito Álvaro Dias
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Caos no Walfredo 
Filho rouba maca de ambulância para mãe com AVC não � -

car deitada no chão. O caos sempre foi em todos os governos no 
Walfredo Gurgel, até em função dos municípios enviarem qual-
quer tipo de doença para o Hospital, sem se preocupar em cuidar 
dos seus moradores, mas chegou a hora do Governo do Estado e 
a Prefeitura de Natal, que é administrava por um médico, toma-
rem as devidas providências, depois da morte do senhor William, 
por falta de atendimento. O caos vem se estendendo para Santa 
Catarina, Giselda Trigueiro, Hospital de Natal, Upas, Liga contra o 
Câncer, Deoclécio Marques; todos esses, de maneira vergonhosa, 
só atendem se o paciente já chegar quase morto ou em coma.

ITEP
Além dos caos da 

saúde dos vivos, também 
chega a saúde das mortes. 
Os freezeres do Itep estão 
quebrados, o mal cheiro 
insuportável e a previsão 
de recuperação dos equipa-
mentos é no próximo sába-
do. Até lá, muita podridão.

Segurança
O ministro da Justiça 

esteve quarta-feira em Na-
tal, liberando R$ 25 milhões 
para que o governo invista 
na infraestrutura da segu-
rança pública. Portanto, 
nada justi� ca atraso em 
diárias operacionais, não 
abrir novo concurso, não 
aumentar o número de via-
turas, reforçar a segurança 
na alta estação, dinheiro 
tem, precisa de planeja-

mento urgente!!!

Paralisação SUS
As cirurgias eletivas 

feita pelo SUS estão suspen-
sas. Anestesistas alegam 
quebra de acordo entre o 
Governo do Estado e Pre-
feitura, para repassar os 
pagamentos do SUS envia-
do pelo Governo Federal. 
São dois meses de atraso e 
as cirurgias suspensas, até 
que se pague.

Turismo
Está sendo muito elo-

giado o restaurante Alho e 
Olho, na beira mar da Praia 
de Jacumã, um dos maiores 
bar/restaurante da região 
Norte, com 35 funcionários, 
excelente atendimento, pe-
tiscos e refeições de primei-
ra qualidade. 

DIVULGAÇÃO

Agradecimento sempre
As palavras de elogios e o reconhecimento do nosso tra-

balho como vereador ditas pelo presidente da Casa, Paulinho 
Freire; pelo vereador Preto Aquino; pela autora da proposição 
Nina Souza, todos reconhecendo o muito que � z e faço por Na-
tal em especial pela nossa família Zona Norte. Nos bastidores, 
recebemos os elogios e o reconhecimento do nosso trabalho 
pelo colega Raniere Barbosa, Robson Carvalho, Luciano Nasci-
mento, diretor da 96FM ênio Sinedino, Band Natal Carlinhos, o 
presidente estadual do Republicano Victor Hugo e o presiden-
te da Confederação Nacional da Pesca Abraão Lincoln. Com fé 
em Deus, nunca vou decepcioná-los.

Luiz Almir

Oenvio de petróleo combustível 
bruto (classi� cado como fuel 
oil) do Rio Grande do Norte 

para Singapura continua em alta, 
e, associado ao período de safra do 
melão e as remessas da fruta para a 
Europa principalmente, contribuiu 
para o estado encerrar o décimo mês 
do ano com um volume de US$ 69,6 
milhões em exportações. Mesmo as 
cifras sendo 11,5% menores que o 
total exportado em setembro, o valor 
representa um aumento superior a 
69% em relação ao volume comercia-
lizado em outubro de 2020 (US$ 41 
milhões). Neste ano, as exportações 
do estado acumulam US$ 375,8 mi-
lhões e, a balança, um superávit de 
US$ 112 milhões.

Ao longo do ano, as exportações 
potiguares já atingiram o patamar 
de US$ 375,8 milhões, enquanto as 
importações somaram, entre janeiro 
e outubro de 2021, um total de US$ 
263,8 milhões. O saldo acumulado 

chega US$ 112 milhões.
Somente o petróleo foi respon-

sável no mês por remessas que tota-
lizaram US$ 25,8 milhões – volume 
inferior ao mês anterior, quando as 
exportações desse produto chega-
ram ao patamar de US$ 44,6 milhões. 
Já os embarques de melões frescos 
com destino a outros países, sobre-
tudo o Reino Unido e a Holanda, 
cresceram e totalizaram US$ 19,3 
milhões. Em setembro deste ano, o 
RN comercializou no mercado inter-

nacional US$ 10,8 milhões, desempe-
nho que estava relacionado à reto-
mada da entressafra da fruta. Juntas, 
as duas mercadorias somaram US$ 
45,1 milhões em outubro, o que equi-
vale a 65% de todas as exportações 
potiguares no mês.

Esses são alguns dos números 
contidos na edição referente a outu-
bro do Boletim da Balança Comer-
cial do RN, um informativo elabora-
do mensalmente pela Unidade de 
Gestão Estratégica do Sebrae no Rio 

Grande do Norte com base nas infor-
mações da Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), do Ministério da 
Economia. O boletim acompanha a 
evolução do comércio exterior do es-
tado mês a mês, assim como as ope-
rações de compra e venda de mer-
cadorias no mercado internacional 
durante série histórica, que leva em 
consideração os cinco últimos anos. 
O material está disponível para con-
sulta e download no Portal do Sebrae 
(www.rn.sebrae.com.br).

De acordo com a publicação, 
outros três produtos deram força 
às vendas no exterior: as melancias 
(US$ 8 milhões), as pedras preciosas 
(US$ 1,4 milhão) e o sal marinho (US$ 
1,4 milhão), resultando, juntamente 
com outras mercadorias, um total 
de US$ 69,6 milhões. É o melhor de-
sempenho para o mês de outubro no 
intervalo entre 2017 e 2021.

Já as importações também tive-
ram um incremento em comparação 
com o mesmo mês do ano passado, 
subindo de US$ 26 milhões para US$ 
33,8 milhões. Impulso dado princi-
palmente pela importação de painéis 
fotovoltaicos da China da ordem de 
US$ 19,9 milhões. O segundo item 
mais importado no mês passado fo-
ram o trigo e as misturas com centeio 
comprados no país vizinho, a Argen-
tina, totalizando US$ 3 milhões em 
importações dessas mercadorias. 
Com isso, o RN fechou outubro com 
US$ 35,8 milhões em importações.

Esse resultado tornou a balan-
ça comercial potiguar favorável no 
mês passado, com um superávit de 
US$ 33,8 milhões, o terceiro maior 
deste ano. Ao longo do ano, as ex-
portações potiguares já atingiram 
o patamar de US$ 375,8 milhões, 
volume acumulado entre os meses 
de janeiro e outubro. É o melhor 
desempenho do RN nos últimos 
cinco anos, segundo o boletim do 
Sebrae. Já as importações somam 
no mesmo período US$ 263,8 mi-
lhões, também as maiores cifras 
registradas desde 2017. 

Petróleo e melão lideram a pauta 
de exportação do Estado em outubro
ECONOMIA | Os dois itens 
foram responsáveis por 
quase 65% do total de 
exportações do Rio Grande 
do Norte em outubro, 
quando o estado exportou 
US$ 69,6 milhões em 
produtos. O RN acumula no 
ano US$ 375,8 milhões em 
vendas no exterior

AGÊNCIA SEBRAE

Ao longo do ano, exportações atingiram o patamar de US$ 375,8 milhões, enquanto importações somaram US$ 263,8 milhões 

SOS app de motorista
É preciso que a Secretaria 

de Segurança mantenha a � s-
calização permanente no tre-
cho Natal-Aeroporto, princi-
palmente no horário noturno, 
onde a maioria dos voos acon-
tecem. O último acontecimen-
to foi um grupo de bandidos 
tomarem um uber de assalto e 
abandoná-lo na estrada incen-

diado, deixando mais um pai 
de família desempregado. 

Hospital Rio Grande
A senhora Dejanira, mora-

dora do Gramoré, pedindo nas 
rádios e televisão, fraldas e ma-
terial de higiene, pois encontra-
-se internada no Hospital Rio 
Grande.  Quem quiser ajudar, 
falar pelo 98833-5935(Zenaide).



• EconomiaNatal, sexta-feira, 12 de novembro de 2021 9

 
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária Unificada 

 
As Entidades Sindicais, Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Norte – SINDERN, Sindicato dos 
Odontologistas do Estado do Rio Grande do Norte – SOERN, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do 
Norte – SINFARM e o Sindicato dos Servidores em Saúde do Rio Grande do Norte – SINDSAÚDE-RN, nos termos dos 
estatutos das Entidades e conforme a legislação vigente convoca todos os Servidores da Secretaria Municipal de Saúde 
de Parnamirim para participarem de Assembleia Geral Extraordinária Unificada, a realizar-se no dia 17 de novembro de 
2021, às 08hs00min em primeira convocação e às 08hs30min em segunda convocação, na frente da prefeitura de 
Parnamirim, situada na Av. Castor Vieira Regis, 50, Cohabinal, Parnamirim - RN, para discutir e votar o movimento 
paredista com  a seguinte pauta: Implantação da insalubridade para os profissionais da saúde, Alteração e atualização 
do Plano de Cargos e Salários, Segurança e condições de trabalhos nas unidades de saúde, assédio moral nas 
unidades de saúde, Equiparação das Gratificações Atenção Básica e Urgência emergência, Implantação e atualização 
do Previne Brasil, Educação permanente nas unidades de saúde, assuntos gerais pertinentes à Campanha Salarial 
2021/2022. 

Natal, 11 de novembro de 2021. 
 

Luciano Gomes Cavalcanti 
Presidente do SINDERN 

  
Ivan Tavares de Farias Junior 

Presidente do SOERN 
  

Rossana Melo Veras da Silveira 
Vice-Presidente do SINFARN 

  
Breno Abbott 

Coordenador Geral do Sindsaúde/RN 
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SPE Pedra Preta Energia S.A., CNPJ nº 09.665.342/0001-03, torna público que recebeu do Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de 

Licença de Operação, com prazo de validade até 10/11/2027 em favor do Parque Eólico Pedra Preta, 

localizado na Fazenda Serra Verde III, Zona Rural, João Câmara/RN, coordenadas de referência em 

UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 183.774,11 mE; 9.399.410,28 mN. 

Francisco João Di Mase Galvão Junior

Diretor de Operação e Manutenção

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
15ª Vara Cível da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
 

A Excelentíssim(a) Sr(a). Dr(a). MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juiz(a) de Direito da 15ª Vara 
Cível da Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica CITADA a pessoa de TEETOS TECNICA 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 10.711.604/0001-08, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação PROCEDIMENTO COMUM 
CÍVEL, (proc. n.º 0821231-94.2016.8.20.5001), proposta por Suzane Barreto Simonetti Williams, contra TEETOS 
TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, em tramitação por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, com a ADVERTÊNCIA do art. 257, inciso IV, do CPC: em caso 
de não ser oferecida contestação, será considerado revel e lhe será nomeado curador especial. Dado e Passado nesta 
Cidade de Natal, aos 26 de outubro de 2021. Eu, JAILZA SILVA DO NASCIMENTO, Auxiliar Técnica digitei. 
 

MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA 
Juiza de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n° 11.419/06) 
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CAMPO DOS VENTOS III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 10.797.891/0001-02

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação, com prazo de validade até 09/11/2027 
em favor do Parque Eólico Campo dos Ventos III e Rede de Média Tensão, localizados na 
Fazenda Diamantina, Zona Rural, João Câmara/RN, coordenadas de referência em UTM (Zona 
25M), Datum SIRGAS 2000: 171.134,00 mE; 9.409.443,00 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 25/11/2021 às 09h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA. DESTINADOS AS ESCOLAS 
DO MUNICIPIO. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 132/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, torna público 
que irá realizar licitação no dia 25/11/2021 às 13h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL 
(TOMBAMENTO), Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na 
integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 133/2021 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, torna 
público que irá realizar licitação no dia 25/11/2021 às 15h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS 
ESCOLAS. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.034/2021

A Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, através da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL torna público a TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021, objetivando Contratação de 
Empresa Especializada para a Finalização da Construção das Unidades Básicas de 
Saúde nos Assentamentos TTL, Santa Tereza, Ubaia e na Comunidade de Riacho 
Fechado no Município de Bento Fernandes/RN, a ser realizado as 09:00 (nove horas) do 
dia 30 de novembro de 2021. O edital completo será disponibilizado por meio de solicitação 
disponíveis no e-mail licitacaobentofernandes@gmail.com, ou www.licitafacil.tce.rn.gov.br, ou 
ainda na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Tiradentes, 66, 
Centro, Bento Fernandes/RN, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito horas) às 
14:00 (catorze horas). Sendo observadas as medidas de precauções determinadas pelo 
Ministério da Saúde. O Participante DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; 
não estar em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e se 
possível obedecer ao distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio das demais 
pessoas presentes. Outras informações serão prestadas através do telefone (84) 3637- 0116.

Bento Fernandes/RN, em 11 de novembro de 2021
A Comissão (CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Poço Branco/RN, torna 
público, que no dia 30 de novembro de 2021, às 10:00 horas, fará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS do tipo “menor preço”, objetivando a Contratação de empresa 
destinada a execução das obras de PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN; nos 
termos do Contrato de Repasse Nº. 899263/2020, celebrado com o MTUR (MINISTÉRIO DO 
TURISMO) / CAIXA. Na data da sessão só será permitindo a presença de apenas 01 (um) 
representante de cada empresa, na sala de reuniões da CPL/PMPB, respeitando os cuidados 
necessários frente às normas de prevenção ao COVID19. O edital e seus anexos encontram-se 
d isponíve is  no  e-mai l ;  p re fe i tu radepocobrancocp l@gmai l .com ou pe lo  s i te : 
www.pocobranco.rn.gov.br.

Poço Branco/RN, 11 de novembro de 2021
Valério Sampaio Carneiro

Presidente da Comissão de Licitação

Barba Negra: PF desarticula 
organização criminosa
DILIGÊNCIA | Investigação 
teve início após prisão de 
policial penal, em Assú

Um policial penal do Ceará, 
um sargento PM do RN e um 
ex-funcionário da Prefeitura 

de Parnamirim são acusados de 
envolvimento em uma organização 
criminosa que roubava e revendia 
cargas de cigarros contrabandeados 
no Rio Grande do Norte, segundo a 
Polícia Federal. A atuação do grupo 
foi desarticulada na fase ostensiva 
da Operação Barba Negra, de� agra-
da na manhã de quinta-feira 11. 

A investigação teve início depois 
da prisão do policial penal do Cea-
rá, em 5 de julho de 2020,  em Assú, 
interior potiguar. O homem teria 
sido � agrado roubando oito caixas 
de cigarro contrabandeados na re-
sidência de um comerciante local.

A Polícia Federal identi� cou que 
o acusado se dedicava intensamen-
te ao comércio de cigarros, além de 
outros ilícitos graves, como roubos 
de entorpecentes e armas.

A organização criminosa conta-
va ainda com o apoio de um sargen-
to da PMRN, um ex-funcionário da 
Prefeitura de Parnamirim/RN, um 
comerciante do bairro do Alecrim 
e de outros acusados, alguns, inclu-

sive, com passagens anteriores pelo 
sistema penitenciário.

Cerca de 25 policiais federais e 
uma equipe do Batalhão de Polícia 
de Choque cumpriram três man-
dados de prisão preventiva, cinco  
mandados de busca e apreensão, 
além de três mandados cautelares 
diversas da prisão preventiva, expe-
didos pela Justiça Federal/RN, nas 
cidades de Natal e João Pessoa.

O nome da operação faz alusão 
ao modus operandi da organização 
criminosa, que atuava como verda-
deiros piratas, roubando cargas de 
cigarros contrabandeados, além de 
armas e entorpecentes de outros 
criminosos.

DIVULGAÇÃO

Cerca de 25 policiais federais e uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque cumpriram mandados, nesta quinta 11

PROCON NATAL

Operação retira 
do mercado 3,8 
mil kg de fios 
elétricos ilegais

O Procon Natal participou de 
uma operação que retirou 
do comércio de Natal apro-

ximadamente 3,8 mil kg de � os 
elétricos e cerca de 1,2 mil rolos de 
cabos elétricos fora de especi� ca-
ções e sem registro do produto vá-
lido no Inmetro. A ação foi parte de 
um treinamento para coibir o mer-
cado ilegal da venda dos produtos 
como cobre,oriundos dos cabos 
da rede elétrica pública e � os das 
telecomunicações. Esse comércio 
já representa 30% dos produtos co-
mercializados no Brasil e demanda 
prejuízos para empresas e cofres 
públicos, além do transtorno para 
a população. 

A equipe de � scalização mu-
nicipal do Instituto Municipal de 
Defesa do Consumidor participou 
do treinamento, entre os dias 3 e 5, 
sob a orientação do Sindicato da 
Indústria de Condutores Elétricos, 
Tre� lação e Laminação de Metais 
Não Ferrosos de SP– Sindicel. 
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Entrou em vigor neste mês de 
novembro o novo modelo de 
aquisição de carro-pipa na 

zona rural de Mossoró. Agora, a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (SEADRU) 
adotará o critério social para que 
os moradores da zona rural tenham 
acesso ao serviço.

Coordenador da Operação Car-
ro-Pipa, Kaio Vitor explica que a 
divulgação desse novo modelo co-
meçou semanas atrás e entrou em 
vigor neste mês. Ele destaca quais 

são os critérios para que os morado-
res sejam enquadrados na priorida-
de de receber o veículo.

“A divulgação desse novo mode-
lo de distribuição começou em se-
tembro deste ano e entrou em vigor 
agora em novembro. Os moradores 
precisam residir na zona rural e ter 
o Número de Identi� cação Social 
(NIS) atualizado”, disse Kaio Vitor.

Ele enfatiza que a prioridade 
para a família na aquisição do carro 
pipa é para aquelas que tenham ido-
sos em casa, crianças abaixo de seis 
anos, algum residente que tenha de-
� ciência ou gestantes. “Se tiver ges-
tante residindo na zona rural tam-
bém entra no critério de prioridade 
no cadastro da água”, ressaltou.

Titular da SEADRU, Faviano 
Moreira enfatiza que com o NIS atu-

alizado a pasta municipal terá mais 
informações sobre os agricultores 
e se todos terão a prioridade na 
aquisição do carro-pipa pelo novo 
modelo.

“Com o NIS eu vou ter o aces-
so ao endereço do agricultor. Já 
tivemos alguns casos em que o 
agricultor tinha o número de iden-
ti� cação social, mas o NIS era da 
cidade. Nesse caso, ele acabava não 
se encaixando. Também pelo NIS 
vamos identi� car se o agricultor 
tem algum vínculo empregatício, se 
é servidor público. Esses não terão 
prioridade. A prioridade será dada 
para aqueles agricultores familiares 
que necessitam, se encaixam nesse 
enquadramento social para a gente 
poder atender realmente aquele 
que mais precisa”.

Na próxima terça-feira 16, a 
Câmara Municipal de Par-
namirim realizará Sessão 

Solene durante a 59º Festa do Boi, 
no auditório da ANORC. O evento 
vai começar às 15 horas e será trans-
mitido ao vivo pela TV Câmara, via 
Facebook.

Durante a cerimônia, será en-

tregue uma Medalha de Honra ao 
Mérito Empreendedor. A homena-
gem foi aprovada pela Frente Parla-
mentar de Apoio ao MEI e será or-
ganizada pela mesma equipe. Além 
disso, será feita uma homenagem à 
ANORC, Associação Norteriogran-
dense de Criadores, e ao prefeito 
Rosano Taveira, pela parceria na 

realização da maior feira agropecu-
ária do Nordeste.

A Sessão Solene foi aprovada 
por meio do Requerimento Legis-
lativo nº 149/2021, de autoria dos 
vereadores Michael Borges, � iago 
Fernandes e Wolney França, e será a  
primeira sessão externa da Câmara 
nesta legislatura.

Câmara de Parnamirim realizará Sessão 
Solene durante a Festa do Boi

AUDITÓRIO DA ANORC

Mossoró: Secretaria 
implanta novo modelo de 
aquisição de carro-pipa
ASSISTÊNCIA | Prioridade é 
para famílias que tenham 
idosos, crianças abaixo de 
seis anos e gestantes

ALLAN PHABLO/SECOM PMM

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural adotará critério social para concessão de acesso ao serviço

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a seguinte licença: 
 Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, Coordenadas 

em UTM (Zona 24M) e extensão:1-RC-0005-RN: 9.399.796,60 m N; 697.953,20 m E, com 10.899,08 metros de 
extensão e produção escoada para a Estação Coletora de Upanema (EC-UPN) (9.392.762 m N; 694.720 m E), 
Datum SIRGAS 2000 Polo RFQ, Campo de Produção de Rio do Carmo, Município de Mossoró e Upanema. 

 Renovação de Licença Simplificada para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, Coordenadas 
em UTM (Zona 24M) e extensão: 1-ABV-0002-DRN: 9.399.932,00 m N; 651.912,00 m E, com 8.431,36 metros e 
produção escoada para Estação Coletora Boa Esperança (EC-BE) (9.393.788,00 m N; 649.405,00 m E) Datum 
SIRGAS 2000. Polo RFQ, Campo de Produção de Alto da Boa Vista (ABV), Município de Governador Dix-Sept 
Rosado e Felipe Guerra. 

 Renovação de Licença Simplificada para 03 (três) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos, 
coordenadas em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000 e extensões:7-BE-0034DC-RN: 9.393.682,40 mN; 
651.821,39 mE, com 2.692,70 metros de extensão;7-BE-0035DB-RN: 9.393.695,80 mN; 651.792,96 mE, com 
2.653,35 metros de extensão;7-BE-0037DRN-B: 9.393.697,69 mN; 651.827,50 mE, com 2.680,17 metros de 
extensão. Polo RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança, Município de Felipe Guerra. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço de petrolífero de código e Coordenadas em UTM (Zona 
24M): 3-CAC-0030-RN: 9.381.243 m N; 670.632 m E Datum SIRGAS 2000, com produção escoada para Estação 
Coletora LOR-A. Polo RFQ, Campo de Produção de Cachoeirinha, Município de Caraúbas. 

 Renovação de Licença de Operação para 03 (três) poços de petróleos de códigos e coordenadas em UTM (Zona 
24M):1-FC-0003-RN: 9.414.892 m N; 677.522 m E;7-FC-0006-RN: 9.415.239 m N; 677.324 m E;7-FC-0009-RN: 
9.415.089 m N; 676.951 m E Datum SIRGAS 2000, Com produções escoadas para a Estação Coletora Satélite de 
Fazenda Curral (9.415.230,00 mN; 677.334,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção Fazenda Curral (FC), Município 
Mossoró/RN. 

 Renovação de Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-LV-0049D-RN, com Coordenadas 
em UTM (Zona 24M): 9.379,408,10 mN; 660.718,50 mE, Datum SIRGAS 2000, e com destino a Estação Coletora 
Livramento (9.379.430,00 mN; 660.682,00 mE). Polo RFQ, Campo de Produção de Livramento, Município de 
Caraúbas. 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente administrativo/Financeiro 
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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3071/2021/1° Leilão e 

nº 3072/2021/2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital 
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados, 19/11/2021 até 29/11/2021, no primeiro leilão, e de 06/12/2021 até 
15/12/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, 
AP, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE   e no escritório da leiloeira, 
Sra. Marilaine Borges de Paula, nos endereços abaixo: Av. Juscelino Kubitschek, 1455 - 4º andar 
Vila Olímpia – CEP 04543-011, São Paulo/SP e Av. Braz Olaia Acosta, 727 – 5º andar, Jd. Califórnia 
– CEP 14026-040, Ribeirão Preto/SP, 0800-355-8000, no horário de segunda a sexta-feira, das 
08:00 às 18:00hs (Site: https://www.e-confianca.com.br/). O Edital estará disponível também 
no site: www.caixa.gov.br/ximoveis. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 30/11/2021, às 13:00 horas 
(horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 16/12/2021, 
às 13:00 horas (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço 
https://www.e-confianca.com.br/.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3073/2021/1° Leilão e nº 3074/2021/2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo 
II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em 
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de 
Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados, 20/11/2021 até 29/11/2021, no primeiro leilão, e de 06/12/2021 até 
15/12/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, 
CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS e SC e no escritório do leiloeiro, 
Sr. ANDERSON LOPES DE PAULA , nos endereços abaixo: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729  5º andar, 
Itaim Bibi, São Paulo/SP – CEP 04538-905 e Av. Braz Olaia Acosta, 727 - 5º andar Jd. Califónia, 
Ribeirão Preto SP – CEP 014026-040, no horário de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00hs (Site:  
https://www.e-leiloeiro.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis. 
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 30/11/2021, às 13:00 horas (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 16/12/2021, às 13:00 horas(horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço https://www.e-leiloeiro.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA – LP 
 

Serra Norte Granitos LTDA, CNPJ 02.372.580/0001-73, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Prévia – LP nº 
2021-163490/TEC/LP-0093 com prazo de validade até 23 de julho de 2023, para Extração de minérios diversos 
(ferro, ouro, granito, mármore, calcário, rochas pegmatíticas e quartzitos, feldspato, xisto, xelita, etc.) 1000 
(m³/mês), localizada na Zona Rural, Sítio Malhada da Areia, s/n, Equador, RN.  
 

Osny Antônio Pozzi Machado  
Proprietário 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO 

SILVANA FELIX DE PONTES SERAFIM, CNPJ: 34.967.545/0001-93, torna público que está requerendo ao 
IDEMA a LRO para uma Casa de Show, com capacidade de 250 pessoas. Localizada à Rua Luiz Francisco de 
Oliveira, n° 27, centro, Lagoa Salgada/RN. 

SILVANA FELIX DE PONTES SERAFIM 
CNPJ: 34.967.545/0001-93 

 

 
 CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SPE Juremas Energia S.A., CNPJ nº 09.665.446/0001-00, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença de Operação, com prazo de 
validade até 11/11/2027 em favor do Parque Eólico Juremas, localizado na Fazenda 
Serra Verde I e II, Zona Rural, João Câmara/RN, coordenadas de referência em  
UTM (Zona 25M), Datum SIRGAS 2000: 184.533,63 mE; 9.403.186,39 mN.

Francisco João Di Mase Galvão Junior
Diretor de Operação e Manutenção
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Dois dos mais tradicionais 
grupos culturais de São 
Gonçalo do Amarante/RN 

foram reconhecidos o� cialmente 
como patrimônio cultural imaterial 
do município, o centenário Boi Ca-
lemba Pintadinho, do mestre Dedé 
Verissimo, e o Congos de Combate, 
de Santo Antônio do Potengi.

As leis 1.959 e 1.960 foram san-
cionadas pelo prefeito Paulo Emí-
dio, após aprovação da Câmara 
Municipal, e publicadas no Jornal 
O� cial do Município (JOM), nesta 
quarta-feira 10.

“A cidade Berço da Cultura Po-
pular do Rio Grande do Norte da 
mais um passo para perpetuar esses 
grupos, que fazem parte da história 
e identidade de São Gonçalo do 
Amarante”, destaca Abel Neto, pre-
sidente da Fundação Cultural Dona 
Militana.

Boi-Calemba
O “Boi-Calemba” é a versão poti-

guar do “bumba meu boi”. Também 
conhecido como Boi de Reis, é um 
auto popular que trata da morte e 
ressurreição de um boi. É compos-
to por “enfeitados” e “mascarados”, 
divididos em Mestre, Galantes e 
Damas. Executando cantigas an-
tigas, eles fazem a coreogra� a ao 
som da rabeca. O � gurino é enfei-
tado com � tas coloridas e espelhos, 
proporcionando um interessante 
efeito visual. Os mascarados repre-
sentam a parte cômica da dança. O 
trio formado por Birico, Mateus e a 
Catirina se apresentam usando rou-
pas vermelhas, rostos pintados e se 
utilizam dos gestos e paródias dos 
galantes. Outras � guras integram 
a apresentação como a Burrinha, 

o Jaraguá e o Boi. Os instrumentos 
utilizados são a rabeca, o pandeiro 
e alguns instrumentos de corda, po-
dendo ser substituídos pela sanfona.

Em São Gonçalo do Ama-
rante-RN, o Grupo Boi Calemba 
Pintadinho é um dos grupos mais 
tradicionais do Rio Grande do Nor-
te, possuindo mais de 100 anos de 
existência.

Congos
O congo é uma prática africana 

que foi adaptada no Brasil pelos es-
cravos e � lhos de escravos, que reú-
ne não só elementos temáticos afri-
canos, mas também ibéricos, cuja 
difusão vem do século XVII. No Bra-
sil, os missionários católicos con-
seguiram conservar estas danças 
guerreiras e batizaram-nas intro-
duzindo elementos do cristianismo. 
Os escravos, que na sociedade colo-
nial constituíam-se simples instru-
mento de trabalho, tinham, graças 
à in� uência da igreja, a permissão 
de comemorar certos dias do ano, 
com festas, estes dias eram come-
morados com a congada, permitida 
pelos patrões e pela igreja. A dança 
era incentivada pelas autoridades 
para manter a ordem nas senzalas. 
É que os negros se confortavam em 
assistir seus reis representados nas 
congadas. Não se tem ideia em que 

região brasileira surgiu à congada.
Representam uma “Embaixada 

da Rainha Ginga”, soberana africa-
na ao Rei Cariongo seu irmão, cujo 
objetivo principal é o trânsito das 
tropas da rainha pelas terras do rei, 
resultando na morte do príncipe, 
� lho dele.

Em São Gonçalo do Amarante, o 
“Congos de Guerra” é um grupo fol-
clórico de Santo Antônio do Potengi 
remanescentes dos antigos Congos 
de Saiote, também do município.

Os Congos contam a história de 
uma batalha entre as hostes guer-
reiras de dois soberanos africanos, o 
rei Henrique Cariongo e sua famosa 
irmã, a rainha Ginga.

Os cantos são diversos e a indu-
mentária varia de acordo com a cria-
tividade, praticamente feita na base 
da improvisação. Os personagens 
principais são o rei Cariongo, o prín-
cipe Sueno, seu � lho, o secretário do 
rei, o embaixador da rainha Ginga, 
além dos soldados de Cariongo e de 
sua irmã, aproximadamente quinze 
brincantes. O repertório musical in-
clui marchas guerreiras, benditos e 
outras cantigas. O núcleo dramático 
é praticamente todo o auto: o com-
bate entre os dois monarcas. A dança 
é acompanhada pela rabeca, violão, 
pandeiro, triângulo e agogô, tornan-
do o folguedo uma grande festa.

Boi Calemba e Congos de
Combate viram patrimônio 
cultural imaterial de SGA
MUNICIPAL | Leis 1.959 e 
1.960 foram sancionadas 
pelo prefeito Paulo Emídio, 
após aprovação da Câmara 

DIVULGAÇÃO

“Boi-Calemba” é a versão potiguar do “bumba meu boi”, um auto popular que trata da morte e ressurreição de um boi

DIVULGAÇÃO

Congo é uma prática africana adaptada no Brasil pelos escravos e seus fi lhos

www.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402
Bairro Estoril - CEP 30494-080, BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO 23/11/2021 - 09:50h  -  2º LEILÃO 25/11/2021 - 10:50h

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030, devidamente autorizada pelo 
credor fiduciário abaixo qualificado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de 
Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 
9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou 
Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Casa residencial nº112, 
situada a Rua Jardim do Seridó, lado ímpar, no bairro Parque do Pitimbu, zona de expansão urbana 
de Parnamirim/RN; construída em alvenaria de tijolos, cobertura em telhas coloniais/madeiramento 
serrado e laje inclinada, piso em cerâmica; sendo a cozinha e o BWC revestidos em cerâmica de 
piso a teto, composta de um terraço, uma sala, uma circulação, um BWC, uma cozinha, três 
dormitórios, sendo um suíte e uma área de serviço; com uma área construída de 86,08m², edificada 
em terreno próprio, designado por Parte A, desmembrada do lote 14, da quadra G, integrante do 
loteamento denominado “Jardim das Acácias”, medindo 400,00m² de superfície, limitando-se ao 
Norte, com Rua Projetada, com 10,00m; ao Leste, com Parte B, com 40,00m; e ao Oeste, com o 
lote 13, da quadra  G, do loteamento Jardim das Acácias, com 40,00m. Consta AV.2- Atualização 
de Bairro, fica extinto o bairro Parque do Pitimbu, incorporando-se suas respectivas áreas ao bairro 
de Nova Parnamirim. Imóvel objeto da Matrícula nº 23601 do Registro de Imóveis Comarca de 
Parnamirim/RN.  Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 
7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na 
matrícula anteriormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, 
nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 23/11/2021, às 09:50 horas, e 2º Leilão dia 25/11/2021, às 10:50 horas. LOCAL: Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDORES 
FIDUCIANTES:LUCIENE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, brasileira, separada, aposentada, 
nascida em 28/06/1960, Filiação: Francisca das Chagas Vasconcelos de Oliveira e Juvenal Braga 
de Oliveira, RG 000444989, CPF 21452202400, residente e domiciliada a Rua Jardim do Seridó, nº 
112, Bairro: Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59150-666. COOBRIGADO/AVALISTA: 
TIAGO OLIVEIRA MEDEIROS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/11/1987, Filiação: 
Luciene Vasconcelos de Oliveira e Francisco Ediberto Rodrigues de Medeiros, RG 1886375, CPF 
049959254-90, residente e domiciliado a Rua Jardim do Seridó, nº 112, Bairro: Nova Parnamirim, 
Parnamirim/RN, CEP 59150-666. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-
01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no 
valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena 
de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo 
arrematante.  DOS VALORES: 1º Leilão: R$332.681,28(trezentos e trinta e dois mil, seiscentos 
e vinte e oito reais) 2º leilão: R$166.340,64 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta 
reais e sessenta e quatro centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 
2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer 
alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento 
da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no 
ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. 
DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e 
local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na 
aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida 
no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.com.br e se 
habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão 
presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, 
quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) 
adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na 
forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do 
interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O 
arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, 
caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se 
encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas 
nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos 
dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou 
de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem 
ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por 
eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, 
eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e 
localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos 
interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do 
imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, 
emolumentos cartorários, registros etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da 
arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação 
será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do 
imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da 
formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due 
diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda 
que não descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, 
distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os 
leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação 
será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor 
recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos 
pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A 
mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao 
arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o 
preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, 
terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o 
pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão 
do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão 
do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará 
desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o 
valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, 
perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta 
efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o (a) Leiloeiro(a) emitir 
título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, 
se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao 
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação 
pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores 
informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

MONTAGENS PINTURAS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.949.137/0001-85, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação - LO, com validade: 10/11/2027, para unidade de montagem de estruturas metálicas, jateamento 
com escória de cobre, pintura e locação de equipamentos, com área construída de 1.124,11m2, localizado na 
Rodovia RN 401, KM 01, 695, Zona rural, Guamaré/RN. 
 

JOSÉ LUIZ BELTRÃO DE LIMA FILHO 
PROPRIETÁRIO 

 
 

 
CONCESSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
NERY & CIA LTDA, CNPJ: 08.385.213/0008-67, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de Licença 
Simplificada - RLS, com validade: 03/02/2028, para Armazenamento e Revenda de GLP Classe II, com 
capacidade total de armazenamento de 1560kg de GLP, localizado na Rua Valentim Lopes, 26, Centro, Ouro 
Branco/RN. 

ALEX AYRES NERY 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
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O prefeito Emídio Júnior este-
ve em Brasília, nos dias 9 e 
10 de novembro, buscando 

investimentos e ações para a cida-
de junto à bancada de deputados 
e senadores potiguares. Ao lado do 
prefeito estiveram as vereadoras So-
corro Nogueira, Ismarleide Duarte e 
Rita de Cássia e o deputado estadual 
Kleber Rodrigues.

Emídio e a comitiva macaibense 
visitaram todos os gabinetes dos 
parlamentares do estado e deixa-
ram ofícios solicitando emendas 
para a cidade em diversas áreas, 
entre elas, saúde, infraestrutura e 

educação. Na terça-feira 9, o prefei-
to esteve reunido com o deputado 
federal João Maia, visitou o Hospital 
da Criança de Brasília José Alencar 
(HCB) e participou de uma reunião 
com a senadora Zenaide Maia.

Na quarta-feira 10, o chefe do 
Executivo Municipal participou da 
mobilização municipalista nacional 
ao lado de representantes da Fe-
murn e de prefeitos potiguares, visi-
tou o deputado federal Beto Rosado 
e os gabinetes dos senadores Jean 
Paul Prates e Styvenson Valentim, 
solicitando emendas para o desen-
volvimento de ações no município. 

Emídio, Kleber e as vereadoras ma-
caibenses também estiveram nos 
Ministérios das Comunicações e do 
Desenvolvimento Regional.

Em reunião com os assessores 
dos ministros Fábio Faria e Rogério 
Marinho, a comitiva macaibense 
solicitou torres de telefonia móvel 
para Macaíba, ampliação do progra-
ma Wi-Fi Brasil, internet nas nossas 
escolas municipais e a chegada de 
uma máquina patrol para que as es-
tradas vicinais da zona rural sejam 
recuperadas. Novas visitas à capital 
federal serão realizadas em breve 
pelo prefeito e vereadores da cidade.

Prefeito Emídio Júnior 
busca investimentos para 
Macaíba em Brasília
TRABALHO | Emídio e a comitiva visitaram todos os gabinetes dos parlamentares do 
potiguares e deixaram ofícios solicitando emendas para a cidade em diversas áreas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Na capital federal, Emídio Júnior com os deputados Beto Rosado e Kleber Rodrigues: melhorias para Macaíba

Prefeito Emídio Júnior inseriu em sua agenda solicitação de emendas para setores da saúde, infraestutura e educação

 
PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

 
A. DA SILVA DANTAS, CNPJ 05.797.639/0001-63, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para uma 
Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na Rod RN 086, km 600, nº 3980 – Zona Rural – 
Parelhas (RN) – 59.360-000. 

Adriano da Silva Dantas  
Proprietário 

 Juízo De Direito Da 3ª Vara Cível Da Comarca De Natal Edital  De  Citação Prazo: 20 (Vinte) Dias. A doutora Daniella 
Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito  da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei etc. Faz Saber a 
todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, pelo presente, 
fica Citado(A) Daniel Grossmann Cabral De Lima, CPF: 012.729.314-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de Procedimento Sumário (22) nº 
0808810-09.2015.8.20.5001, proposta por HDI Seguros S.A. contra Daniel Grossmann Cabral De Lima, cuja cópia da 
petição inicial encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria desta Vara, para, querendo, Apresentar A 
Defesa Que Tiver, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do prazo estabelecido, se 
presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, CPC), sob pena de revelia, ocasião 
em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). Dado E Passado nesta cidade de Natal, capital do 
Estado do Rio Grande do Norte, aos 06/10/2021. K-12e13/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA 
 

ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.037.737/0001-41, com sede na Avenida Antônio Basílio, 3006, Ed. Lagoa Center, Bloco B, sala 503-A, Lagoa 
Nova, CEP 59056-500, Natal/RN, neste ato representada por seu bastante procurador, ao final subscrito, vem 
NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE os abaixo qualificados, em obediência ao que determina a cláusula 13, caput, do 
contrato firmado pelos mesmos, para que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
presente, efetue o pagamento do débito em aberto, cujo descritivo poderá ser obtido junto à Notificante, acrescido das 
demais parcelas eventualmente vencidas, encargos legais e convencionais igualmente devidos, incidentes até a data de 
sua efetiva liquidação, além dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e 
das custas à presente publicação. Ressalte-se que em caso de não obediência à presente, a Notificante providenciará, 
nos termos da mesma cláusula 13, em seu item 13.2, a intimação final de Vossa Senhoria para, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, pagar o valor devido referente ao saldo devedor, acrescidas dos juros, das penalidades e dos 
encargos contratuais, além dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis à unidade 
imobiliária, bem como das despesas de cobrança e de intimação. Ultrapassado o prazo da intimação final acima 
referenciada, sem que tenha sido efetivado o pagamento devido, estará Vossa Senhoria, para todos os fins, regular e 
formalmente constituído em mora, antecipando o vencimento total da dívida, resultando na consequente adoção das 
demais providências previstas na Cláusula 14 do contrato supra mencionado, especialmente o leilão público da unidade 
imobiliária, nos termos da Lei nº 9.514/97. 

Natal/RN, 03 de novembro de 2021. 
ESPACIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Por seu advogado e procurador Eugênio Pacelli de Araújo Gadelha – OAB/RN 5920 
 

EMPREENDIMENTO LOTE CLIENTE 
CENTRAL PARK “I” 14 TADEU JOSÉ PESSOA DE OLIVEIRA 
CENTRAL PARK “I” 50 NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA. 
CENTRAL PARK “I” 76 THAYLLIZE ILANNA MOURA DE SA 
CENTRAL PARK “I” 87 ANTONIO LEAL DE SOUZA 
CENTRAL PARK “I” 91 RODOLFO JOSÉ BARRETO BARBOSA 
CENTRAL PARK “I” 133 LEIDJANE OLIVEIRA DA COSTA 
CENTRAL PARK “I” 176 ROBERTO THADEU DA SILVA AZEVEDO 
CENTRAL PARK “I” 198 FRANCISCA DINIZ LOBATO 
CENTRAL PARK “I” 223 ANDRESA DOS SANTOS GUIMARÃES ROCHA 
CENTRAL PARK “II” 01 ODONTO CENTER JAGUARARI S/S EIRELI 
CENTRAL PARK “II” 22 INGRI IARA SOUSA LIMA 
CENTRAL PARK “II” 53 BERNADETE PAULINO DA COSTA 
CENTRAL PARK “II” 219 EDUARDO VASQUES CALDAS 
CENTRAL PARK “II” 225 MB CONSTRUÇÕES LTDA. ME 
CENTRAL PARK “II” 235 SHEILA KALINA DE OLIVEIRA 
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES, CNPJ: 20.228.158.001-20, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema a Licença Simplificada Nº 2021-168415/TEC/LS-0364, com validade até 10/11/2027, em favor do 
empreendimento Infraestrutura da ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – RNP-CUO-001 x CUOMW0, localizada na 
Sitio Rajada, s/n, Zona Rural, Município de Carnaúba dos Dantas/RN. 

 Erasmo José Morais da Silva, Licenciador. 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
J P DA SILVA COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 26.314.334/0001-23, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença de 
Operação - LO, para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade total de armazenamento de 
30m3, Localizado na Rua Assis Chateubriand, 1384, São Sebastião, Nova Cruz/RN. 
 

RAQUEL DA SILVA ALVES 
PROPRIETARIA 

 
 

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS 
Nº 2021-170972/TEC/LA-0059 válida até 25/12/2021 para extração de SAIBRO em uma área de 12,37 (há), 
com volume de extração de 28.500 m³/mês, localizado na Fazenda Santa da Cruz, Zona Rural de Angicos-RN. 
 

MARIO SÉRGIO VARELA DA CÂMARA 
REQUERENTE/PROPRIETÁRIO 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para 
extração de SAIBRO em uma área de 12,37 (há), com volume de extração de 30.000 m³/mês, localizado na 
Fazenda Santa da Cruz, Zona Rural de Angicos-RN. 
 

MARIO SÉRGIO VARELA DA CÂMARA 
REQUERENTE/PROPRIETÁRIO 

 
 

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

MG CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
 Licença de Alteração para a Renovação de Licença Simplificada Nº 2020-148585/TEC/RLS-0028 

referente a extração de saibro, localizada no Sítio Brejinho, Zona Rural, Assú/RN; 
 Licença de Alteração para a Licença de Operação Nº 2020-167005/TEC/LO-0240 referente a extração 

de granito, localizada no Sítio Riacho das Carnaúbas, Zona Rural, Upanema/RN. 
 

Maria das Graças Costa e Silva Mendonça 
Representante Legal 

 
2x3,5 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
MG CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 2021-164455/TEC/RLS-0183, com prazo de validade até 11/11/2025, em favor do 
empreendimento EXTRAÇÃO MINERAL DE AREIA, localizada no Sítio Riacho das Carnaúbas, Zona Rural, 
Upanema/RN. 

Maria das Graças Costa e Silva Mendonça 
Sócio-Administrador 
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Com a Lua de mudança para o seu inferno astral nessa 
madrugada, você pode começar a sexta já sonhando com 
o fi nal de semana prolongado, Áries. Mas é preciso focar 
nas tarefas primeiro, por isso, siga seu sexto sentido se 
tiver que tomar decisões importantes na vida profi ssional.

Você começa o dia com um foco de raio laser no 
trabalho, Libra, graças à entrada da Lua em Peixes: 
tarefas e serviços devem correr melhor do que 
esperava, mas é sempre bom usar a diplomacia 
nata do seu signo.

Sextou, Touro, e seu lado sonhador vai se tornar visível 
logo cedo! Você pode se aborrecer com a rotina do dia 
a dia, mas tente superar isso se envolvendo em alguns 
projetos mais ousados — o Banho de Atitude vai dar 
mais foco e determinação para você neste momento.

Sextou, Escorpião, e com a entrada da Lua em seu 
paraíso astral, o dia promete correr melhor do que 
você poderia sonhar! Essas vibes maravilhosas vão 
ressaltar sua criatividade e melhorar o convívio com 
os outros, além de favorecer também a comunicação.

Sextou, meu bem, mas com a Lua de mudança 
para Peixes, seu lado ambicioso é que vai dar as 
cartas nesta sexta! No que depender das estrelas, 
aliás, você não vai poupar esforços para atingir 
seus objetivos.

Hoje, sua atenção vai se concentrar na vida familiar 
com a entrada da Lua em Peixes. Se tiver que 
ajudar alguém de casa, você não pensará duas 
vezes para dar uma mãozinha, e a família também 
estará ao seu lado para o que precisar.

A Lua traz à tona seu lado mais aventureiro e você 
pode fazer grandes planos para curtir o fi nal de 
semana prolongado. Mas, primeiro, foque nas tarefas 
que precisa terminar e não deixe nada pendente: o 
importante é defi nir objetivos e dar o primeiro passo.

A Lua entrou em Peixes nessa madrugada e 
promete destacar sua capacidade de comunicação 
hoje, e você poderá usar isso a seu favor no 
trabalho ampliando a interação com colegas e 
clientes, por exemplo.

Sextou, mas parece que o trabalho é que vai 
ocupar a maior parte do seu tempo hoje, meu 
bem. A boa notícia é que vai sobrar disposição 
para se concentrar no serviço e correr atrás dos 
seus interesses.

Sextou, Aquário, e a boa notícia é que os astros 
devem favorecer assuntos fi nanceiros a partir de 
agora. O seu esforço dos últimos tempos pode 
render uma grana extra, mas também há chance 
de receber um dinheiro que não estava esperando.

Nesta madrugada, a Lua se muda para Peixes e coloca 
parceria ou sociedade em destaque, e tudo o que puder ser 
feito em colaboração têm mais chance de dar certo. E é claro 
que investir em uma parceria ajuda a dar conta das tarefas 
diárias, mas não se esqueça de retribuir na mesma moeda.

Sextou, Peixes, e com a Lua em seu signo a partir 
de agora, você conta com pique extra para encarar 
qualquer desafi o! Coloque as mãos na massa e batalhe 
pelos seus interesses, e intensifi que as good vibes com 
a nossa Garrafa da Abundância e atraia sucesso.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
Marco Aurélio Souza, do esporte 
da Globo, tem excelente olhar para 
as coisas pitorescas que acontecem 

no futebol...... Dentro e fora do 
campo. Faz sempre um trabalho 

interessante.Ra� nha Bastos 
será o primeiro convidado da 

nova temporada de “Questionário 
Mionzera”, entrevistas exclusivas 

que Marcos Mion faz no 
YouTube...... Estreia nesta próxima 
terça, 19h...... Na � la nomes como 

Aretuza Lovi, Ana Clara Lima, 
Christian Figueiredo, Péricles, Chay 
Suede, Jerry Smith e Paola Carosella.
Band inteirinha a partir de hoje 
no autódromo de Interlagos, para 
treinos e prova da Fórmula 1...... 
Jornalismo e esporte mobilizados. 
Entretenimento pegando carona.
Faleceu, ontem, em São Paulo, 

Luiz de França Leite, sócio-
fundador da TV Asa Branca, a� liada 

da Globo em Caruaru, município 
de Pernambuco, por problemas 

pulmonares.

Formas diferentes
Sobre o interesse da Net� ix em 

se aproximar do SBT e até alugar al-
guns dos seus estúdios, vale colocar 
que essas empresas têm maneiras 
diferentes de proceder.

A começar pelos exames de 
saúde, que são exigidos diariamen-
te.

Por outra
A Net� ix tem por norma tra-

balhar sempre de uma forma bem 
independente.

Camarins e refeitórios, por 
exemplo, só dela. Não sei se isso o 
SBT poderá oferecer.

Números 1
O site cupomvalido reuniu da-

dos da Statista e JustWatch sobre os 
serviços de streaming no Brasil e di-
vulgou informações interessantes.

O Brasil é o segundo país que 
mais consome � lmes e séries online 

no mundo, perdendo apenas para 
os Estados Unidos. Em terceiro, está 
o Reino Unido.

Números 2
No ranking das cinco platafor-

mas mais usadas no Brasil estão, 
respectivamente: Net� ix (31%), 
Amazon Prime (24%), Disney+ 
(12%), Globoplay (8%) e HBO Max 
(7%).

E os três gêneros mais consu-
midos no país são Drama (47,8%), 
Ação/Aventura (18,3%) e Comédia 
(16%).

Flagra
Homero Salles, nome conhe-

cido da TV, passou a circular com 
certa frequência pelos corredores 
da Jovem Pan. Isso desde a semana 
passada.

Ninguém ainda fala qual é a 
dele. E nem ele. Mas que tem coisa, 
certeza que tem.

Na laje 
“Festa na Laje” é o tema da festa 

desta semana, ou da noite de hoje, 
em “A Fazenda 13”, na Record.

A live musical será com o grupo 
“Menos é Mais”.

Troca
Na segunda-feira, 23h, vai ao ar 

um episódio especial de “Espelho”, 
no Canal Brasil.

Lázaro Ramos passa o bastão de 
apresentador para Flávia Oliveira e 
ocupa a cadeira de entrevistado para 
falar da sua estreia como diretor de 
cinema em “Medida Provisória”.

Humor
Estreia nesta sexta, no Amazon Prime 

Video, o � lme “Detetive Madeinusa”, estre-
lado por Tirullipa e Whindersson Nunes.

A comédia dirigida por Rodrigo 
Van Der Put ainda traz as participa-
ções especiais de GKay, Pabllo Vittar, 
Alok e Gretchen.

Postura verdadeira 
da jornalista Lilian 
Ribeiro emocionou 
a todos

Por aqui, muitas vezes já fo-
ram criticados certos exa-
geros, que, vez por outra, 

são cometidos em determinados 
programas ou telejornais.

Mas algumas atitudes, no 
sentido inverso, também devem 
ser merecidamente reconhe-
cidas e destacadas, como foi o 
gesto da jornalista Lilian Ribeiro, 
no “GloboNews em Pauta”, da 
GloboNews. Em atenção ao seu 

telespectador, ela comunicou estar 
passando por um tratamento de 
câncer.

Até certa insistência, alguns � o-
reiam ou forçam na informalidade. 
Lilian, da parte dela, foi direta, sim-
ples e respeitosa.

Posturas como esta aproximam 
o jornalista do espectador na medi-
da certa. E se ela, a Lilian, em tantas 
outras ocasiões, chamou atenção 
para sua competência, agora co-
locou todos ao seu lado, torcendo 
pelo mais breve retorno.

CANAL 1 hollandajornalista@gmail.com
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CRUZADAS

HORÓSCOPO

Dia perfeito para exercitar o desapego, ariana. A Lua na 
Casa 8 convida você a dar uma geral nos armários, mexer 
nos seus guardados e separa tudo que só ocupa espaço, 
mas não tem mais serventia para você. Avalie o que pode 
doar ou descartar e livre-se do que não precisa mais.

A Lua anuncia um bom dia para você ganhar 
dinheiro, por isso, preste atenção nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos ou use a 
criatividade para fazer algo lucrativo e faturar uma 
grana extra.

Trabalhar em equipe ou sociedade deve deixar o seu 
dia muito mais produtivo. Invista no diálogo e na 
troca de ideias com os colegas, pois isso deve garantir 
propostas criativas e bem interessantes para agilizar 
as tarefas e obter resultados melhores para todos.

A Lua em harmonia com Mercúrio e Marte aconselha 
você a buscar o apoio de amigos e colegas para 
realizar seus objetivos. Trabalhar em equipe será 
a melhor opção. Vocês podem trocar ideias e 
encontrar soluções incríveis para os desa  os.

Mercúrio na Casa 4 facilita muito a sua convivência 
com a família, pois facilita a comunicação. Você 
vai sentir que todos estarão mais dispostos a 
conversar e isso deve ajudar muito na tomada de 
decisões que envolvam seu lar.

Marte e Mercúrio garantem muita energia e 
determinação para você correr atrás dos seus 
interesses e a Lua avisa que você deve buscar 
seus objetivos sem comentar seus planos com 
ninguém.

O céu anuncia um sábado alegre, animado e 
prazeroso para você. Com a Lua na Casa 5, você 
vai usar toda sua criatividade para cumprir as 
tarefas e deixar o convívio com os colegas mais 
leve e empolgante.

Você vai investir boa parte da sua energia na busca 
por seus ideais e por coisas que possam bene  ciar 
o seu futuro. O conselho dos astros para você é 
investir no estudos, pois isso pode abrir muitas 
portas para a sua vida.

A família terá prioridade para você neste sábado. 
Talvez queira investir um pouco mais no seu lar e 
garantir um pouco mais de conforto aos seus amores. 
Lua, Mercúrio e Marte também indicam um bom dia 
para ganhar dinheiro com algo feito em casa.

O céu incentivará você a mergulhar fundo no 
trabalho, cumprir suas tarefas com toda dedicação 
e batalhar por melhorias. Se você gosta do que faz, 
vai querer garantir mais estabilidade no emprego.

Você estará cheia de ideias e com muita vontade 
e disposição para colocá-las em prática. Converse 
com as pessoas à sua volta, apresente seus 
projetos aos chefes, busque aliados para os seus 
objetivos.

Ótimo astral para viajar, mais ainda se for com seu 
amor. Mas escolham lugares onde possam relaxar, 
longe de aglomerações. Os astros também enviam 
ótimas vibrações para quem planeja se dedicar aos 
estudos e se preparar para provas ou concursos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Bate-Rebate
O Amazon Prime Video marcou 

para 15 de outubro a estreia 
da série “Eu Sei o que Vocês 
Fizeram no Verão Passado”, 

em oito episódios... ... A Sony 
Pictures Television é parceira 
nessa produção. José Luiz 

Datena parece bem decidido 
a sair candidato nas próximas 

eleições... ... Em uma conversa 
com este que vos fala, disse que 

seu nome tem aparecido bem em 
todas as pesquisas... ... E que não 
tem motivo para não encarar. De 

volta ao Brasil, depois dos Jogos 
Olímpicos, Glenda Kozlowski 

retoma seus trabalhos na 
Band... ... Lívia Nepomuceno, que 
a substituiu no “Show do Esporte”, 
agora será transferida para outras 

funções do próprio esporte e 
do jornalismo Confi rmando: 

especial do Silvio Santos, 
produzido há cinco anos, será 
reprisado na próxima quinta-

feira...

CANAL 1 Por Flávio Rico
Colaboração: José Carlos Nery

FLÁVIO RICCO

Chuteira preta
A Amazon Prime Video iniciou 

as gravações da segunda temporada 
da série “Chuteira Preta”, ambienta-
da no submundo do futebol.

Os trabalhos acontecem em 
Porto Alegre e movimentam  Mar-
cos Breda, Edson Celulari, Márcio 
Kieling, Nuno Leal Maia, Kadu Mo-
literno e Allan Souza Lima.

A definir
As gravações da segunda tem-

porada da série “Desalma”, em 10 
episódios, foram concluídas e pas-
saram para a fase de montagem. 

Não existe uma defi nição se a 
Globoplay colocará no ar ainda es-
te ano ou deixará para 2022.     

Verdades secretas
“Verdades Secretas”, que será re-

exibida na Globo a partir do dia 24, 
foi um dos trabalhos que Guilhermi-
na Guinle mais gostou de fazer.

“A Pia é um dos personagens 
mais reais que eu fi z nos últimos 
anos, porque ela é uma mulher co-
mum. Existem muitas mulheres co-
mo ela por aí”, acredita Guilhermina.

Chegando lá
A Record já está gravando cenas 

do capítulo 148 da novela “Gênesis”. 
O projeto possui um total de 150.

Porém, é sempre bom lembrar 
que existe um processo de edição, que 
não segue necessariamente essa or-
dem e aumenta a duração da história.

Foi que foi
Juliano Cazarré, confi rmado, 

está participando normalmente 
dos primeiros trabalhos de “Pan-

tanal” na Globo.
Todo problema da vacinação, 

que ele se recusava tomar, já foi 
superado. Fatura vencida.

Quase no fim
Ainda em se tratando de novelas 

da Globo, Lícia Manzo deve entregar 
nesses próximos dias os últimos ca-
pítulos de “Um Lugar ao Sol”, que vai 
substituir “Império” na faixa das 21h.

Gravações em curso. Deve ir ao 
ar completamente gravada. 

Start
Os trabalhos de produção do 

“Show do Milhão”, que o SBT vai 
estrear em 3 de setembro, estão 
adiantados.

Neste sábado, inclusive, serão 
sorteados os 48 participantes para 
seletiva do primeiro programa.

A Web rádio é a nova  
porta de entrada dos 
talentos esportivos

Nesta última semana foi 
destacada a contratação de Pe-
dro Martelli, um jovem talento 
da narração de futebol, pela 
Rádio e TV Bandeirantes.

Assim como se salientou o 
fato de ele ter começado na web 
rádio, na Contínua antes e na do 
Neto em seguida. Por aí se ob-
serva o trabalho importante que 
as web rádios estão  realizando, 
também como porta de entrada 
no jornalismo esportivo.

Além do Martelli, já exis-
tem outros casos, como os 

de Matheus Pinheiro, nos ca-
nais ESPN, e Rolando Botar, do 
BandSports, que trabalharam 
na Premium Sports.

O rádio, no passado, foi sem-
pre o grande celeiro do jornalis-
mo esportivo, responsável pelo 
surgimento de algumas das suas 
maiores feras, como Pedro Luiz, 
Osmar Santos, Fiori Giglioti, Jo-
sé Silvério, Fausto Silva, Orlando 
Duarte, Juarez Soares, Milton 
Neves, Flávio Araújo e tantos 
outros.

Galvão Bueno, por exemplo, 
foi revelado em um concurso 
realizado pelo Roberto Petri na 
rádio Gazeta.

Este papel, que antes era 
só do rádio, especialmente das 

emissoras do interior, agora 
também está a cargo das web 
rádios. Muito bom. Quanto 
mais, melhor.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

INSTAGRAM
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SELVAGEM 
O médico Tony Elbert 

aproveita longa temporada de 
descanso, ou melhor, de muita 
aventura. 

Na primeira parada Quênia 
e Tanzânia, na África, onde 
participou de vários safáris 
de observação, � cou parti-
cularmente encantado pelos 
animais selvagens e a vista do 
Monte Kilimanjaro. Também 
visitou  uma tribo Maasai, um 
grupo étnico de seminômades, 
foi apresentado as tradições e 
a força daquele povo. “A África 
me deu uma liberdade que eu 
desconhecia”, disse. Na sequên-
cia, numa mudança radical de 
paisagem, seguiu para conhe-
cer Dubai e Abu Dhabi.

FORÇA E HONRA 
O homem que organizou 

o Sistema Prisional do RN, 
o brasiliense policial Mauro 
Albuquerque, � nalmente 
aderiu às redes sociais. Um 
dos maiores pro� ssionais da 
área no país -e fora dele - que 
hoje responde pela secretaria 
penal do Ceará, adotou, após 
insistência de colaboradores, 
um per� l no Instagram. O 
fundador do DPOE do Distrito 
Federal pode ser seguido no 
@eumauroalbuquerque. A 
coluna trabalhou de perto 
com Mauro e é fã declarada do 
pro� ssional que ele é, alguém 
que não só cumpre a missão, 
o faz por vocação e propósito. 
Um 01 de respeito!

BORA PRO MERCADO
Finalmente um projeto para 

valorizar os Mercados Públicos 
de Natal. No próximo sábado 
tem início um circuito de seis 
edições do Samba no Mercado, 
que terá  diversas apresen-
tações musicais (Petrópolis, 
Rocas e Alecrim). Começa no 
da 6, com shows do Grupo 
D’Breque, às 12h e do Pagode 
6 na Mesa, às 15h. O objetivo é 
transformar estes espaços em 
verdadeiros points turísticos e 
culturais, além de dar palco aos 
artistas locais. 

*
Toda boa iniciativa merece 

ser ressaltada e valorizada. O 
Samba no Mercado integra 
a programação do Natal em 
Natal 2021, sendo  realizada 
pela Associação dos Produto-
res Culturais e Artísticos do RN 
(APCA/RN), com patrocínio da 
Prefeitura do Natal, via emen-
da parlamentar do vereador 
Raniere Barbosa.

CHEF FREDINHO 
Contar esse tipo de história 

é o que alegra um comunicador. 
Ainda mais quando se conhece 
de perto a trajetória do persona-
gem. Com síndrome de down, 20 
anos, o potiguar Frederico Filho 
será o primeiro,com a condição, 
a concluir a graduação em 
gastronomia, no Rio Grande do 
Norte. Fredinho, que encanta 
a todos pela sede de realizar, 
já empreende com a DuFred, 
delícias em forma de geleias e 
antepastos, agora vai ostentar 
o diploma. Nenhuma novidade 
para quem o acompanhou 
enquanto aluno no Colégio das 
Neves ou via redes sociais do 
pai, o jornalista Fred Carvalho.

Happy    Birthday
Luís Antônio Felipe, Breno Perucci, Andrea Moura, Justina Iva, Fernan-da Souza e Magali Medeiros

BOAS & CURTAS#DESTAQUE

 E ontem na sala Sesc, Centro, iniciando sua carreira 
artística, a cantora Daniela Fernandes lançou a música Canção 
de Oferenda,  composição de Khystal, Desde já muito sucesso!
 A super publicitária e jornalista Patrícia Ferreira vai compor 

com o querido Diógenes Dantas a bancada do Jornal da Manhã, na FM 
89.9. O jornalístico estreia no próximo dia 22 de novembro. 
 No primeiro dia do grandioso Fórum de Negócios a 

apresentação do serelepe Júnior Groovador e seu “humor 
music” agradaram muito os empreendedores. Muitas vibrações 
sleeperianas.
 O todo gente boa Leonardo Campos, o chef do � omé e do 

Orfeus apresenta o seu mais novo negócio, o Entrée de Lá Music, 
em Ponta Negra. Recebe convidados no próximo dia 17, a partir das 
18h30.

Já no primeiro dia da aula da faculda-
de, KARLA FONSECA foi � sgada pelo 
turismo. Lá se vão 18 anos na área que, 
segundo ela, é apaixonante por tratar 
dos sonhos das pessoas. A expert em 
marketing de hotelaria acredita que 
participar diretamente dos planos de 
viagem de alguém é o que dá sentindo a 
pro� ssão, cujo único lado ruim é se man-
ter afastada da família, em virtude das 
constantes viagens, o que termina sendo 
compensado por conhecer muita gente. 
“Na assessoria aos hotéis, me dedico 
completamente ao que faço e � co dispo-
nível 24h”, conta. Para @karladfonseca é 
preciso investir mais em divulgação para 
Natal e melhorar a malha aérea.

Se perdoe. Nem sempre 
a vida é de acertos.“

“

B-DAY - ANDREA MOURA 

Isaac Avelino, Dudu Gadelha, Valentina Azevedo 
e Diogo Maia, em passeio pelo Potengi

O advogado potiguar Felipe Madruga, em São Paulo, na 
� liação de Sergio Moro ao Podemos, com a deputada 
federal Renata Abreu presidente nacional do partidoPela Africa Selvagem, o médico Tony Elbert 

Lisboetando, o casal 
Suely Silveira e Zé Del� no 
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Já tem candidato a presidente 
O Alecrim já tem um candidato a presidente nas eleições 

dos próximos dias. O advogado, Luiz Henrique, que trabalha 
para o clube desde de 2010. Pelas informações que recebi o 
nome do advogado agrada a todos e ele deverá ser eleito por 
unanimidade pelos votantes. Sorte a Luiz Henrique na sua nova 
empreitada.

Intolerância 
O caso do garotinho, Bruninho, torcedor do 

Santos, que foi hostilizado, nas redes sociais, 
por bandidos, transvestidos de torcedores, 
chamou a atenção de todos que gostam de 
futebol. O “crime” de Bruninho foi ter recebido 
uma camisa do goleiro reserva do Palmeiras, 
Jailson. Bruninho tem apenas 11 anos e adora 
futebol. Vários jogadores de futebol, entre eles, 
Pelé, Neymar, Diego Tardelli, Weverton (goleiro 
da seleção brasileira), entre outros, enviaram 
recados de apoio ao garoto. Até quando estes 
bandidos vão continuar tocando terror no fu-
tebol brasileiro? Será que MP e PM não toma-
rão nenhuma providência?  É um absurdo que 
isso ainda continue ocorrendo.

Zagueiro Alexandre
O zagueiro, Alexandre, foi especulado no 

América, visando a temporada de 2022. O 
zagueiro disputou a série D pelo ABC. Alexan-
dre é experiente, rodado. Já atuou em ABC, 
América, Alecrim, Globo, entre vários outros 
clubes do futebol brasileiro. Nos próximos 
dias deveremos ter novidades a respeito do 
destino de Alexandre.

Amanhã tem entrevista
Amanhã, sábado, 13.11.21, é dia da nossa entrevista aqui no 

AGORA RN. E o nosso entrevistado é um grande vencedor. Um 
pro� ssional admirado por todos que gostam de futebol. Vale a 
pena esperar pela entrevista. Vocês irão  adorar.

Nota oficial
A direção do ABC acertou ao responder às acusações feitas 

pelo presidente do Sousa, Alberoni, através de uma nota o� cial. 
A direção respondeu todos os pontos abordados pelo presiden-
te nas redes sociais, após o término da partida pela Pré-Copa do 
Nordeste, na última terça-feira. Acusou, tem que provar. Sim-
ples assim.

Tem aniversário 
Na próxima semana tem aniversário. O AGORA RN comple-

ta mais um ano de sucesso. Muitas novidades estão por vir. Por 
acontecer. Aguardem, vocês irão adorar.

Trabalho segue forte
O novo presidente eleito do América, José Ivanaldo Sou-

za, tem se reunido com os responsáveis pela construção do 
estádio, Arena América (Rochão).  A intenção de todos é que 
a equipe rubra já jogue na sua casa no início do Campeonato 
Estadual de 2022. A torcida rubra merece isso. Merece este 
presente.

O COB (Comitê Olímpico Brasi-
leiro) anunciou, nesta quinta-
-feira 11, os indicados ao Prê-

mio Brasil Olímpico 2021, que elege os 
melhores atletas brasileiros, do mas-
culino e do feminino, no último ano. 
Os vencedores serão revelados no dia 7 
de dezembro em cerimônia no Teatro 
Tobias Barreto, em Aracaju (SE).

Ana Marcela Cunha (maratonas 
aquáticas), Rayssa Leal (skate), Re-
beca Andrade (ginástica artística), 
Hebert Conceição (boxe), Isaquias 
Queiroz (canoagem velocidade) e Íta-
lo Ferreira (surfe) são os atletas que 
estão na lista.

“O esporte olímpico brasileiro 
estará muito bem representado 
por qualquer um desses atletas que 
conquistar o troféu de Melhor Atleta 
do Ano. Os concorrentes são muito 
fortes e encantaram o país com a 
qualidade de suas performances em 
Tóquio”, a� rmou o presidente do 
COB, Paulo Wanderley.

A escolha dos indicados a melhor 
atleta do ano e dos melhores das 
modalidades foi realizada, segundo 
o Portal R7, por um colégio eleitoral 
formado por jornalistas, dirigentes, 
Comissão de Atletas do COB, patro-
cinadores, ex-atletas e personalida-
des do esporte.

Conheça melhor os atletas 
que concorrem ao prêmio

Ana Marcela Cunha – Marato-
nas Aquáticas

Eleita seis vezes a melhor atleta 
do mundo nas maratonas aquáticas, 

Ana Marcela compete em provas de 
águas abertas desde os 14 anos. De-
pois de um ciclo olímpico recheado 
de vitórias e resultados importantes, 
a brasileira con� rmou o favoritismo e 
levou o ouro nos 10km da maratona 
aquática em Tóquio 2020.

Rayssa Leal – Skate Street
Rayssa Leal brilhou na estreia do 

skate na competição mais importan-
te do esporte mundial, a brasileira de 
apenas 13 anos conquistou a meda-
lha de prata e se tornou a mais jovem 
atleta do Brasil, entre homens e mu-
lheres, a subir ao pódio na história 
olímpica.

Rebeca Andrade – Ginástica 
Artística

Rebeca Andrade fez história em 
Tóquio 2020. Conquistou o primeiro 
ouro da ginástica artística feminina 
(salto) e se tornou ainda a primeira 
mulher brasileira a conquistar du-
as medalhas numa mesma edição 
olímpica, já que havia conquistado a 
prata no individual geral.

Hebert Souza – Boxe
Na � nal olímpica contra o atual 

campeão mundial, Hebert acertou 
um soco espetacular e nocauteou o 

adversário, conquistando a medalha 
de ouro e repetindo o feito de Robson 
Conceição nos Jogos Rio 2016.

Isaquias Queiroz – Canoagem
Único atleta brasileiro na história 

a ter conquistado três medalhas em 
uma edição dos Jogos, no Rio 2016, 
Isaquias ainda buscava o ouro olím-
pico. A espera acabou nas águas de 
Tóquio após uma � nal em que dei-
xou os adversários muito para trás. 
Agora ele tem duas pratas, um bron-
ze e um ouro.

Italo Ferreira – Surfe
O primeiro campeão olímpico 

de surfe da história fez uma � nal 
emocionante nas águas da praia de 
Tsurigasaki, no Japão. Em uma das 
últimas ondas na disputa com Kanoa 
Igarashi, Ítalo teve a prancha quebra-
da devida a força do mar, que estava 
agitado por causa da passagem de 
um tufão. 

COB anuncia indicados ao prêmio de melhor atleta
CAMPEÕES | Destaques em 
Tóquio 2020, como Rayssa 
Leal, Italo Ferreira e Rebeca 
Andrade estão na disputa. 
Resultado sai no dia 7 de 
dezembro

COB

Potiguar Ítalo Ferreira, primeiro 
campeão olímpico de surfe da 
história, fez uma fi nal emocionante 
nas águas da praia de Tsurigasaki. 

COB

Rayssa Leal, a “Fadinha” do skate

Não fica 
Ontem, o meia Erick 

Varão, concedeu entre-
vista ao repórter, Hugo 
Fernandes, da 87.9 FM, 
con� rmando que não 

permanecerá no América 
para 2022. Segundo o meia 
o problema foi � nanceiro. 

Erick foi um dos principais 
desfalques da equipe na 

serie D, porém futebol tem 
isso. O dinheiro ainda fala 

mais alto.


